
 

Skolans Mål 2014/2015 

MÅL 1: Arbetsro 

Skollagen 5. Kap. Trygghet och studiero 3 § Arbetsmiljö: 

”Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av 

trygghet och studiero. 

Skolans mål: 

”Att minst 90 % av eleverna och 85 % av vårdnadshavarna ska uppleva arbetsro i klassrummet och på 

fritidshemmet och fritidsklubben” 

 Elevenkät vt-13 

Stämmer helt och 

hållet eller ganska 

bra 

Elevenkät vt-14 

Stämmer helt och hållet 

eller ganska bra 

Mål vt-15 

Det är arbetsro på lektionerna 

Det är arbetsro på fritidshemmet 

Det är arbetsro på fritidsklubben 

66 % 

66 % 

- 

78 % 

78 % 

- 

90 %  

90 %  

90 %  

 

 Föräldraenkät 

vt-13 

Stämmer helt 

och hållet eller 

ganska bra 

Föräldraenkät vt-14 

Stämmer helt och hållet eller 

ganska bra 

Mål vt-15 

Det är arbetsro på lektionerna 

Det är arbetsro på fritidshemmet 

Det är arbetsro på fritidsklubben 

85 % 

85 % 

- 

67,4 % 

65 % 

- 

85 %  

85 %  

85 %  

 

Tidsplan när målet ska vara uppfyllt: 

29 maj 2015, delrapport 17 december 2014 
 
Ansvariga för att uppfylla målen: 

Safiren: Petra Westin, Marlene Ahlinder och Ewa Strömberg 
Smaragden: Emelie Persson, Linda Frykman och Ewa Strömberg 

Opalen: Ingrid Pettersson och Anna Lindberg 
Kristallen: Anna Lusth och Leonora Enterfeldt Eriksson 
Rubinen: Anna Lindberg och Leonora Enterfeldt Eriksson 

Briljanten: Thomas Langeborg och Charlotte Larsson 
Lilla Fritids: Lena Kristenssen och Luisa Jonsson 

Stora Fritids: Lisette Östblom och Helene Dalborg 
Fritidsklubben: Thomas Sandin 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



MÅL 2. Trygghet 

Läroplanen kap. 2, Övergripande mål och riktlinjer:” Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att 

människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra 

människor” 

” Alla som arbetar i skolan ska aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer 

eller grupper” 

Skolans mål: 

”Att minst 95 % av eleverna ska uppleva att de känner sig trygga i skolan, att vuxna på skolan aktivt 

motverkar att någon behandlas illa samt att skolkamrater behandlar dem väl” 

”Att 100 % av vårdnadshavarna ska uppleva att deras barn känner sig trygga i skolan, att vuxna på 

skolan aktivt motverkar att någon behandlas illa samt att skolkamrater behandlar deras barn väl” 

Vårt långsiktiga mål är att 100 % av eleverna ska känna att de är trygga, att vuxna aktivt motverkar att 

någon behandlas illa och att de behandlas bra av sina skolkamrater. Varför vi sätter 95 % som mål har 

att göra med att en del elever har kryssat ”vet ej” på frågan i elevenkäten eller helt hoppat över den. Vi 

kommer inför årets trygghetsmätningar vara noga med att förklara vad som menas med begreppen 

trygghet, aktivt motverka o.s.v. 

 Elevenkät vt-13 

Stämmer helt och 

hållet eller ganska bra 

Elevenkät vt-14 

Stämmer helt och hållet 

eller ganska bra 

Mål 

vt-15 

Jag känner mig trygg i skolan 90 % 92 %  95 %  

De vuxna motverkar aktivt att någon 

behandlas illa 

86 % 85 %  95 %  

Jag behandlas bra av mina skolkamrater 97 % 92 %  95 %  

 Föräldraenkät vt-13 

Stämmer helt och 

hållet eller ganska bra 

Föräldraenkät vt-14 

Stämmer helt och hållet 

eller ganska bra 

Mål 

vt-15 

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

Personalen bryr sig om mitt barn 99 % 100 %  100 %  

Personalen motverkar aktivt att 

någon behandlas illa 

91 % 100 %  100 %  

Tidsplan när målet ska vara uppfyllt: 29 maj 2015, delrapport 17 december 2014 

 
Ansvariga för att uppfylla målen: 

Safiren: Petra Westin, Marlene Ahlinder och Ewa Strömberg 
Smaragden: Emelie Persson, Linda Frykman och Ewa Strömberg 
Opalen: Ingrid Pettersson och Anna Lindberg 

Kristallen: Anna Lusth och Leonora Enterfeldt Eriksson 
Rubinen: Anna Lindberg och Leonora Enterfeldt Eriksson 

Briljanten: Thomas Langeborg och Charlotte Larsson 
Lilla Fritids: Lena Kristenssen och Luisa Jonsson 
Stora Fritids: Lisette Östblom och Helene Dalborg 

Fritidsklubben: Thomas Sandin 



MÅL 3: Elevinflytande 

Läroplanen kap. 2, Övergripande mål och riktlinjer: 

”Skolans mål är att varje elev successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre 

arbetet i skolan” 

”läraren ska svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och 

undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad” 

Skolans mål: 

 ”Att 90 % av eleverna upplever att lärarna, personalen på fritidshemmet och fritidsklubben tar hänsyn till 

elevernas åsikter” 

”Att 100 % av vårdnadshavarna upplever att eleverna uppmuntras till att ta ansvar” 

 Elevenkät vt-13 

Stämmer helt och 

hållet eller ganska bra 

Elevenkät vt-14 

Stämmer helt och 

hållet eller ganska 

bra 

Mål 

vt-15 

Lärarna på min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 

Personalen på fritidshemmet på min skola tar hänsyn 

till elevernas åsikter 

Personalen på fritidsklubben på min skola tar hänsyn 

till elevernas åsikter 

86 % 

 

86 % 

- 

85 % 

 

85 % 

- 

90 %  

 

90 %  

90 %  

 

 Föräldraenkät vt-13 

Stämmer helt och 

hållet eller ganska bra 

Föräldraenkät 

vt-14 

Stämmer helt och 

hållet eller ganska 

bra 

Mål vt-15 

Mitt barn uppmuntras till att ta ansvar i skolan 96 % 98 %  100 %  

 

Tidsplan när målet ska vara uppfyllt: 

29 maj 2015, delrapport 17 december 2014 

 
Ansvariga för att uppfylla målen: 

Safiren: Petra Westin, Marlene Ahlinder och Ewa Strömberg 

Smaragden: Emelie Persson, Linda Frykman och Ewa Strömberg 
Opalen: Ingrid Pettersson och Anna Lindberg 

Kristallen: Anna Lusth och Leonora Enterfeldt Eriksson 
Rubinen: Anna Lindberg och Leonora Enterfeldt Eriksson 
Briljanten: Thomas Langeborg och Charlotte Larsson 

Lilla Fritids: Lena Kristenssen och Luisa Jonsson 
Stora Fritids: Lisette Östblom och Helene Dalborg 

Fritidsklubben: Thomas Sandin 
 

 



 

MÅL 4: Kunskaper 

 

 


