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Normer och värden 

1. Arbetsro 

 

Skolans mål: ”Vi på skolan ska arbeta för att alla elever ska uppleva arbetsro i 

klassrummet och på fritidshemmet”. 
 

Elevenkät vt-13 Stämmer helt och 

hållet eller ganska 

bra 

Mål vt-14 

Stämmer helt och  

hållet eller ganska bra 

Det är arbetsro på 

lektionerna. 

66 % 75 % 

 

Föräldraenkät vt-13 Stämmer helt och 

hållet eller ganska 

bra 

Mål vt-14 
Stämmer helt och hållet eller 

ganska bra 

Det är arbetsro på 

lektionerna. 

85 % 90 % 

 

 
Så här ska vi jobba för att nå målet i skolan: 

 Medvetet arbete med arbetsro av alla lärare, positiv förstärkning och beröm när det fungerar 

bra! 

 Medveten tanke kring möblering. Fortsätta att värna om en lugn, vacker och stimulerande 

montessorimiljö. Medveten tanke kring hur eleverna är placerade. 

 Tydliga individuella mål för eleverna både kunskapsmässigt och socialt i IUP och 

åtgärdsprogram.  

 Uppföljning och utvärdering av pedagogiska planeringar tillsammans med eleverna. 

 Arbeta aktivt med elevinflytande. 

 Medveten tanke kring samlingar och klassråd, diskutera vad arbetsro är, t.ex. att det är ok 

med ”lågt sorl” när flera arbetar tillsammans, hur man förflyttar sig i klassrum och vid byte av 

lektioner. 

 Välplanerad undervisning utifrån pedagogiska planeringar och tydliga mål för varje elev och 

på rätt nivå. 

 Medveten tanke kring elever i behov av särskilt stöd. 

 Lugnt bemötande på morgnarna i samband med skolstart. 

 Att lärare har ett lugnt och tydligt förhållningssätt gentemot eleverna, pratar med ett behagligt 

tonfall till eleverna och på så sätt är positiva förebilder. 

 God planering och utvärdering av schemaläggning, var ligger idrott och andra övningsämnen 

bäst, fördelning av helklass - och halvklassundervisning o.s.v. 

 God planering och utvärdering av resursfördelning på skolan. 

 Planering kring en god ljudmiljö, vad kan göras kring akustik, ljudplattor mm. Samarbete 

med fastighetsägaren. 

Så här ska vi jobba för att förbättra arbetsron på fritidshemmet och fritidsklubben: 

 Ökat deltagande av vuxna i lek och spel. 

 Regelbundna samlingar där arbetsro och vad det innebär diskuteras, t.ex. att det inte kan vara 

helt tyst på fritids men att man pratar på ett lugnt och trevligt sätt med varandra. 

 Fler vuxenstyrda och gruppförstärkande aktiviteter.  



 Personalen ska finnas där konflikter kan uppstå vid utevistelse, t.ex. vid fotbollsplan, gungor 

eller vid buskarna. 

 Aktiviteter i mindre grupper för att skapa lugn. 

 Utnyttja smårum och grupprum på skolan för mindre gruppaktiviteter. 

 Pedagogiska planeringar som bidrar till medvetna aktiviteter. 

 Medveten tanke kring samlingar där elevinflytande är en viktig del. 

 Medveten tanke kring elever i behov av särskilt stöd och konsekvenser för elever när det inte 

fungerar. Uppföljning i åtgärdsprogram kring elever som behöver det. 

Så här ska vi utvärdera:  

Via elev- och föräldraenkäter (december och maj), intervjuer i samband med utvecklingssamtalen 

(september/oktober och april/maj) och i samband med samlingar och utvärderingar tillsammans med 

eleverna. 

2. Trygghetsarbete 

Skolans mål: ”Vi på skolan ska arbeta för att alla elever ska känna sig trygga 

och att vuxna lyssnar på deras åsikter”. 

Elevenkät vt-13 Stämmer helt 

och hållet eller 

ganska bra 

Mål vt-14 

Stämmer helt och hållet 

eller ganska bra 

Jag känner mig trygg i skolan. 90 % 100 % 

De vuxna motverkar aktivt att någon 

behandlas illa. 

86 % 100 % 

Jag behandlas bra av mina skolkamrater. 97 % 100 % 

De vuxna som arbetar på min skola bryr sig 

om mig. 

94 % 100 % 

Lärarna på min skola tar hänsyn till 

elevernas åsikter. 

86 % 100 % 

 

Föräldraenkät vt-13 Stämmer helt 

och hållet eller 

ganska bra 

Mål vt-14 

Stämmer helt och hållet 

eller ganska bra 

Mitt barn känner sig trygg i skolan. 95 % 100 % 

Personalen bryr sig om mitt barn. 99 % 100 % 

Personalen motverkar aktivt att någon 

behandlas illa. 

91 % 100 % 

 

Så här ska vi jobba för att nå målet i skolan och på fritidshemmet samt fritidsklubben: 

 Medvetet arbete med rastvärdar som cirkulerar under raster både ute och i korridoren. Alla 

rastvärdar bär reflexväst för att synas tydligt. 

 Att jobba för att se och ge tid till alla elever, att vara lyhörd för signaler på otrygghet. 

 Arbeta för att vara närvarande i samtal med eleverna. 

 Personalen finns där konflikter kan uppstå vid utevistelse och förebygger på så sätt att 

konflikter inte behöver uppstå. 

 Aktivt arbete med gruppindelning både i skolan och på fritids för att skapa lugn. 

 Arbeta för att skapa goda kontakter mellan elever och personal på lägerskolorna, friluftsdagar 

och aktivitetsdagar. 



 Arbeta för att alla elever följer skolans Trygghets- och ordningsregler och att vi har tydliga 

åtgärder och konsekvenser för elever när det inte fungerar samt agera medan problemen är 

små. 

 Samtal med eleverna om vad trygghet är, definiera ordets betydelse och klargöra skillnaden 

mellan bråk, kränkning och tillsägelse. 

 Aktivt arbete med förebyggande arbete i skolans trygghetsgrupp och all personal i skolans 

klasser/grupper. 

 Fortsatt arbete med trygghetsmätningar för att veta var eleverna kan uppleva det som otryggt. 

 I samlingar och samtalsgrupper prata med eleverna om saker som de kan oroa sig för eller som 

kan vara jobbiga. 

 Diskussioner, samarbetsövningar och rollspel om bra och dåliga situationer. 

 En dramapedagog kommer att undervisa i några elevgrupper. 

 All personal på skolan arbetar i elevgrupperna med kontinuitet och rutiner kring 

trygghetsarbete. 

 Nyanställd personal presenterar sig för alla klasser så att alla vet vad all personal på skolan 

heter. All personal presenterar sig också för nya elever. Lärarna som undervisar i förskoleklass 

visar runt på skolan, var olika personal och klasser arbetar. 

 Skolans trygghets- och likabehandlingsplan förankras i alla klasser. 

 Fadderverksamhet där elever gör aktiviteter och övningar med sina faddrar.  

Så här ska vi utvärdera:  

Via elev- och föräldraenkäter (december och maj), intervjuer i samband med utvecklingssamtalen 

(september/oktober och april/maj) och i samband med samlingar och utvärderingar tillsammans med 

eleverna. 

3. Elevinflytande 

Skolans mål: ”Vi på skolan ska arbeta för att utveckla skolans elevinflytande”. 

Elevenkät vt-13 Stämmer helt 

och hållet eller 

ganska bra 

Mål vt-14 

Stämmer helt och hållet 

eller ganska bra 

Lärarna på min skola tar hänsyn till 

elevernas åsikter. 

86 % 90 % 

 

Föräldraenkät vt-13 Stämmer helt 

och hållet eller 

ganska bra 

Mål vt-14 

Stämmer helt och hållet 

eller ganska bra 

Mitt barn uppmuntras till att ta ansvar i 

skolan. 

96 % 97 % 

 

Så här ska vi jobba för att nå målet i skolan: 

 Aktivt arbete i skolans elevgrupper; Kost - och miljögruppen, Elevrådet, Skol-IF och 

Aktivitetsgruppen. 

 Aktivt arbete med väl organiserade schemalagda klassråd och bra planering kring elevråd. 

 Att alla lärare har goda strategier för hur alla ska kunna komma till tals kring frågor som 

diskuteras.  

 Eleverna erbjuds olika sätt att redovisa sina uppgifter för att öka motivation och inflytande. 

 Gemensamma och enskilda utvärderingar efter olika arbetsområden och när pedagogiska 

planeringar är klara med önskemål inför kommande planeringar. 

 Samtal kring vilket faktiskt elevinflytande eleverna har redan idag kring det vi gör. 



 Aktivt arbete med entreprenörskap, t.ex. planering av ekonomi i samband med lägerskolor, 

klassresor, fritidsmaterial och utematerial. Detta arbete kan integreras i 

matematikundervisningen. 

Så här ska vi jobba för att förbättra elevinflytande på fritidshemmet och fritidsklubben: 

 Gemensamma samlingar och med utvärderingar och önskemål efter avslutade aktiviteter och 

pedagogiska planeringar. Ibland utvärderas även enskilt. 

 Möjlighet till många olika val till aktiviteter under fritidstid, både inne och ute. 

 En önskelåda där elever kan lämna förslag på aktiviteter t.ex. disco, bakning, inköp av spel, 

material, pyssel, uteleksaker mm. 

 Att all fritidspersonal har goda strategier för hur alla ska kunna komma till tals kring frågor 

som diskuteras.  

 

Så här ska vi utvärdera:  

Via elev- och föräldraenkäter (december och maj), intervjuer i samband med utvecklingssamtalen 

(september/oktober och april/maj) och i samband med samlingar och utvärderingar tillsammans med 

eleverna. 

4. Kunskap och utveckling 

Skolans mål: ”Vi på skolan ska arbeta för att stärka elevernas läs- och 

skrivförmåga och deras matematiska förmåga”. 

Prov/ bedömning Måluppfyllelse 

i % vt-13 
Mål vt-14 

Andel elever som klarat samtliga delprov på det nationella provet i 

matematik i åk 3 

71 % 100 % 

Andel elever som klarat samtliga delprov på det nationella provet i 

svenska i åk 3 

87,5 % 100 % 

Andel elever som nått punkt B:4 ”Nya Språket Lyfter” i läsning i åk 2 91,7 % 100 % 

Andel elever som nått punkt B:4 ”Nya Språket Lyfter” i skrivning i åk 2 91,7 % 100 % 

Andel elever som nått punkt E:3 ”Nya Språket Lyfter” i läsning i åk 5 100 % 100 % 

Andel elever som nått punkt E:3 ”Nya Språket Lyfter” i skrivning i åk 5 100 % 100 % 

 

Så här ska vi jobba för att nå målet: 

 Vi fortsätter vårt arbete med ”Nya Språket Lyfter” för att följa och utveckla alla elevers läs- 

tal- och skrivförmåga. 

 Fortsatt arbete med tydlig uppföljning i individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram. 

 Uppmuntran och uppföljning via åtgärdsprogram för elever med läs- och skrivsvårigheter, 

matematiksvårigheter eller andra behov. 

 En röd tråd i arbetet med pedagogiska planeringar - skriftliga omdömen och uppsatta 

individuella mål. 

 Att på lärarkonferenser och planeringsdagar fortsätta med pedagogiska diskussioner kring 

kunskap, bedömning och uppföljning. 

 Lärarna uppmuntras gå på föreläsningar och kurser för fortbildning för att vi ska ta del av 

forskning för att hela tiden utvecklas som skola. 

 Tydliga åtgärdsprogram för elever som inte uppnår målen eller som vi befarar inte uppnår 

målen i dialog med eleven och föräldrarna. 

 Tydlig struktur med resursfördelning och specialundervisning med fokus på insatser som leder 

till måluppfyllelse. 



 Klasslärare har en medveten tanke kring hur klassrumsundervisningen kan anpassas så att 

elever i behov av extra stöd får rätt hjälp. 

 Viktigt att planera undervisningen så att alla elever kommer så långt som möjligt i sin 

kunskapsutveckling och att elever som behöver utmaningar får det. 

 Alla lärare som undervisar i matematik kommer nästa läsår vara med i ”Matematiklyftet” som 

är en statlig satsning för att utveckla måluppfyllelsen i matematik. Lärarna kommer 

gemensamt planera och utvärdera matematiklektioner. 

 Skolans läs- och skrivgrupp fortsätter komma med idéer och tipsa kring läs- och 

skrivutveckling, t.ex. uppmana till biblioteksbesök och bokprat, diktskrivande, 

fadderverksamhet där faddrarna läser för sina fadderbarn o.s.v. 

 Lärarna ansvarar för att ha en god planering av läsningen, högläsning, tyst läsning på 

morgnarna, påminna om vikten av att kunna läsa bra, par- och gruppläsning, ”körläsning” och 

aktivt arbete för att alla elever ska lyckas med läsningen. 

 Få föräldrar att förstå vikten av att läsa hemma, både högt för barnen och att uppmuntra sina 

barn till läsning. 

 Att arbeta för att alla lärare har montessoriutbildning, förståelse och kunskap om när och hur 

montessorimaterialen används. 

 Aktivt arbete med smartboard och datorer och pedagogiska program som främjar elevernas 

utveckling. 

Så här ska vi utvärdera: 

Kontinuerliga kunskapsmätningar under året med noggranna analyser och utvärderingar i alla 

årskurser.  Analyserna kommer att göras av lärare, skolledning och speciallärare. Vi kommer att arbeta 

med att titta på bedömningar av resultaten på de nationella proven för att säkerhetsställa en rättvis 

bedömning. En analys och utvärdering av resultaten på de nationella proven kommer att göras i juni, 

efter avslutade prov, av skolledning och lärare för att se vilka förmågor/kunskaper vi behöver stärka på 

skolan. Resultaten kommer att jämföras med resultaten i Gävle Kommun och i landet. 


