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GGGeeefffllleee   MMMooonnnttteeessssssooorrriii ssskkkooolllaaasss   vvv iiisssiiiooonnn   
 

Vi har skapat en vision för att bli en riktigt bra skola, en av Sveriges bästa när det gäller trygghet och 
elevernas kunskaper. För att klara detta behöver vi en vision att sträva mot. Att vi kanske aldrig når 
fram till vår vision helt och hållet gör inget, själva poängen med en vision är just att man sträcker sig 
efter den. Vi samlar hela tiden nya erfarenheter och kommer på nya idéer på vägen och därför kan man 
säga att en bra vision alltid ligger ett antal år framåt i tiden. 
 
Det här är Gefle Montessoriskolas vision, bilden vi ser av den skola vi vill vara i framtiden! 
 

Mycket goda studieresultat  
__________________________________________________________________________________ 
 
Alla elever på vår skola uppnår de grundläggande kunskapskraven och vi lyckas även hjälpa våra 
elever att nå mer än godtagbara kunskaper utifrån sina förmågor. Skolans pedagoger gör sitt yttersta 
för att plocka fram elevernas talanger och intressen. Vi ska inspirera eleverna att nå så långt som 
möjligt. Vi vill att våra elever ska uppleva att Gefle Montessoriskola var en skola där de kunde 
blomma ut, där de blev utmanade och uppmuntrade att pröva sina vingar oavsett om de hade planer på 
att bli författare, astronauter, nobelpristagare eller rockstjärnor. 

 
Vi har mycket höga betyg på skolan, men både elever 
och pedagoger förstår att betyg bara är en liten del av 
studieresultaten. Det viktigaste är alla de kunskaper 
eleverna har utvecklat och tagit till sig under sina 
skolår hos oss och som de tar med sig i fortsatta 
studier och yrken. 
 
Alla elever på vår skola medverkar i undervisningen 
genom att bidra med idéer och kunskaper och får 
förtroendet att stötta klasskamrater och yngre elever på 

skola. På så sätt utvecklas elevernas empati och sociala förmågor. Eleverna blir också mycket säkrare 
kunskapsmässigt när de får befästa sina egna kunskaper genom att förklara för andra. 
 
Lärarna och pedagogerna arbetar strukturerat för att utveckla eleverna både kunskapsmässigt och 
socialt och all undervisning har en koppling till att utveckla elevernas förmågor. Lärarna rättar och 
bedömer uppgifter och prov gemensamt för att säkerhetsställa en rättvis bedömning och för att 
utveckla sin samsyn på vad som är viktigt. Vi samlar in och sammanställer många olika testresultat 
och bedömningar, ger regelbunden feedback och formativ bedömning, så att vi noggrant kan följa 
deras utveckling och ge dem rätt stöd. 
 

Allra senaste pedagogiken 
________________________________________________________________________  

 

De senaste åren har utvecklingen gått fort inom forskning inom pedagogik. Vi på Gefle 
Montessoriskola håller oss väl informerade om de senaste rönen inom forskningen, så vi 
bygger vår verksamhet på vetenskaplig grund och på det som fungerar bäst. Några av våra 

vägledande pedagogiska principer är: 
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 Montessoripedagogiken är en ledstjärna för 
oss. Vi ska uppmuntra elevernas lust till 

lärande, dra nytta av deras intresse för att 
utveckla deras fulla potential. Vi ska stötta 
elevernas vilja att ta ansvar för sitt lärande för 

att på så sätt komma så långt som möjligt i 
sitt lärande. 

 

 Skolan och fritids har samma läroplan och i 

grunden samma uppdrag. Genom ett nära och 
starkt samarbete mellan pedagogerna på 
fritidshemmet och fritidsklubben och lärarna väver vi ihop skoldagen till ett samlat 

lärande där skola och fritidshemmet/fritidsklubben kompletterar varandra. 
 

 Eleverna får tydlig återkoppling från lärare och kamrater om hur de kan utveckla och 
förbättra uppgifter. Eleverna gör också egna självskattningar av sina förmågor, utifrån 

tydliga bedömningskriterier. När eleverna tydligt kan se vad som är nästa 
utvecklingsmål, är det lättare att nå nästa kunskapsnivå. 
 

 Man lär sig mest av det man gör på riktigt, därför gör vi undervisningen mer konkret 
och praktisk och mindre abstrakt och teoretisk. Istället för att bara prata om hur en 

raket fungerar provar vi att göra egna eller eleverna får mäta och hälla med vatten 
istället för att bara lära sig dl, liter o.s.v. i matematikboken.  
 

 Lärarna lägger stort fokus på elevernas inlärning. De försöker hela tiden hitta olika 
arbetssätt och arbetsformer som gör att eleverna lär sig mer. Lärarna har olika sätt att 

följa upp och samla ”bevis” på att detta verkligen sker. 
 

 Elever i behov av särskilt stöd lär sig ofta mer tillsammans med andra elever. Därför 
strävar vi efter att inkludera alla elever i klasserna och på fritidshemmet för att skapa 

inlärningssituationer där elever kan lära av varandra. 
 

 När eleverna på allvar förstår att de själva är nyckeln till sitt lärande, skjuter deras 

kunskapsutveckling fart. Vi tränar ständigt eleverna i att ta ett allt större ansvar för 
sina resultat. Eleverna leder sitt utvecklingssamtal, deltar i planering och utvärdering 

av arbetsområden och får ett allt större ansvar för aktiviteter på skolan. 
 

Goda relationer 
________________________________________________________________________________ 

 

Parallellt med strävan att utveckla elevernas kunskaper löper utvecklingen av deras sociala 
förmågor. Det handlar inte bara om att värna om en värld med mer respekt, empati och global 
känsla för rättvisa utan vi ser också att den emotionella kompetensen är allt viktigare när man 

söker jobb eller utbildning. 
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Vår skola präglas av ett tillåtande klimat där elever och vuxna bejakar varandras olikheter och 
där nytänkande, omtanke och förtroende råder mellan alla på skolan. Skolans personal möter 
alla elever med positiva förväntningar och uppträder som vuxna förebilder.  

 
Mobbning och kränkningar är ovanliga på vår skola. 

Vi har en tydlig strategi för hur vi arbetar för att 
förebygga och främja elevernas sociala utveckling 
och för att skapa en god stämning på skolan. Vi är 

snabba på att reagera om någon elev utsätts för 
kränkning eller mobbning och vi utreder snabbt vad 

som har hänt och gör upp en handlingsplan för att 
stoppa. 
 

Fritidshemmet och fritidsklubben är viktiga för att 
utveckla elevernas sociala förmågor. Pedagogerna är 

medvetna om hur de kan utveckla elevernas förmågor enskilt och i grupp. 
 
Alla pedagoger både i skolan och på fritidshemmet och på fritidslubben är väl förtrogna med 

att ta upp diskussioner om trygghet och utanförskap när det passar och är aktuellt i 
undervisningen.  

 

Stort engagemang 
________________________________________________________________________________ 

 
Alla pedagoger på vår skola är fulla av energi och brinner för sitt arbete. Skolans rutiner är 

tydliga och väl organiserade så att alla hinner ägna sig åt sitt 
huvuduppdrag. 
 

Vi strävar alla mot våra gemensamma mål och vision. Vi är ett 
sammansvetsat team och har lätt för att samarbeta med varandra. 

 
Eftersom alla pedagoger på något sätt har ett ledande uppdrag 
lägger vi fokus på att utveckla allas ledaregenskaper. 

Kompetensutveckling sker ibland genom kurser eller föreläsningar, 
men det kollegiala lärandet är än viktigare. Alla pedagoger på vår 

skola utbyter erfarenheter med varandra och vågar utmana sig själv 
genom att prova sådant man inte gjort förut i sin undervisning. 
 

En lärande organisation 
________________________________________________________________________________ 

 
Vi har ett väl utarbetat kvalitetssystem, med tydliga rutiner och stödsystem, som gör att vi får 
tid över för det viktigaste i skolan; eleverna och den pedagogiska verksamheten. Vi utvärderar 

våra arbetssätt och rutiner kontinuerligt, så att vi hela tiden kan förbättra dem och göra dem 
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än mer effektiva. Vi använder bra IT-verktyg för att stödja vår verksamhet, både pedagogiskt 
och administrativt. 
 

Vi söker ofta återkoppling, samlar statistik och önskemål via enkäter för att få bra underlag 
för välgrundade beslut.  

 
Vi organiserar gemensamma utbildningsdagar för pedagogerna tillsammans med andra skolor 
för att utbyta erfarenheter och lära av varandra. Vi gör studiebesök på andra skolor och håller 

ögonen öppna för nya idéer och lösningar som gynnar vår skola. När vi jämför oss med andra 
tittar vi på de bästa skolorna i Sverige och Världen för att hitta inspiration till hur vi kan 

utveckla vår skola ytterligare. 
 

Delaktighet och inflytande 
________________________________________________________________________________ 

 

Det är viktigt för oss att elever och föräldrar känner att det här är deras skola, att de känner att 
de kan påverka och vara en del av skolans utveckling. Man är stolt över sin skola och ser sig 
som en positiv ambassadör när man pratar med andra om vår skola. 

 
Elevrådet har en viktig roll på skolan. På elevrådet tar man upp mindre och praktiska frågor 

men fokus ligger på undervisningen och 
verksamheten och hur vi kan förbättra den. Ett 
aktivt föräldraråd har regelbundna möten med oss 

i skolan där vi diskuterar verksamheten för att 
tillsammans utveckla skolan vidare. 

 
Vi gör många saker tillsammans på skolan för att 
bygga upp en vi-känsla. Vi ger de äldre eleverna 

uppdrag att hjälpa de yngre eleverna och fungera 
som positiva förebilder, t.ex. genom att leda 

turneringar, ordna skolgårdslekar eller läsa för 
sina fadderbarn. Vi uppmuntrar våra elever att 
våga uppträda på olika sätt t.ex. genom redovisningar, teateruppvisningar eller genom sång- 

och dansuppvisningar.  
 

Vi har olika elevgrupper på skolan där elever tillsammans med vuxna får planera för olika 
aktiviteter och utvärdera dem. Dessa grupper är förutom elevrådet - kost- och miljögruppen, 
aktivitetsgruppen och Skol-IF. 

 

Världsmedborgare 
________________________________________________________________________________ 

 
Olika kulturer berikar oss och ger oss nya intryck och erfarenheter. Vi låter elever och deras 

vårdnadshavare som har rötter i andra kulturer delta i undervisningen för att lära mer och 
skapa samhörighet. Vi ordnar återkommande temaveckor för olika kulturer och vi skapar 
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samarbete med andra skolor i världen så att eleverna kan utbyta erfarenheter. 
 

Miljöarbete 
________________________________________________________________________________ 
 

Vårt miljöarbete på skolan genomsyrar allt vi gör. Sopsortering i klassrum och på 
fritidshemmet och fritidsklubben, kompostering, sänkt elförbrukning är bara ett första steg i 

rätt riktning. Det är viktigt för oss att göra eleverna medvetna om sin roll i en hållbar 
miljöutveckling, där vi inte tär på jordens ändliga resurser. 
 

Vi lär eleverna att återbruka, att göra om gamla och kanske trasiga saker till nya och 
funktionella, vi lagar möbler och saker som går sönder och diskuterar vikten om att vara rädda 

om våra gemensamma saker och tillhörigheter. Vi lär våra elever att ta hand om sin skolmiljö 
för att minska slitage och se till att vår vackra och funktionella skolmiljö fortsätter att vara 
det. 

 
Vi utvecklar vår skolgård och gör den finare och mer användbar. Vi planerar för odling och 

kompostering och för hur eleverna kan involveras i detta arbete. 
 

 Nöjda elever och föräldrar  
________________________________________________________________________________ 

 

Vi har ett starkt förtroende hos elever och föräldrar. Även om vi inte alltid gör rätt, litar man 
på vår förmåga att alltid försöka lösa svårigheter och problem som uppkommer på ett positivt 
sätt. Alla föräldrar tycker att de blir professionellt bemötta och att vi gör vad vi kan för att 

hjälpa deras barn i skolan.  
 

Vår ambition är att överträffa förväntningarna 
hos elever och föräldrar. Vi kan lätt få fram 
information till föräldrar och elever och de kan 

lätt nå oss med synpunkter, idéer och önskemål.  
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I veckobrev från klasslärarna och månadsbrev från fritids och fritidsklubben samt skolans 
ledning lämnar vi praktisk information, delger utvecklingsplaner och pedagogiska strategier 

som vi tycker att det är viktigt att informera om.  
 
Vi är tillgängliga för personliga möten med föräldrar när behov uppstår. Vi har en tydlig 

överenskommelse med föräldrarna att de alltid vänder sig till den det berör i en rak, tydlig och 
konstruktiv kommunikation.  

 
 
 

Gävle den 29 augusti 2014 
 

Elisabet Enmark, rektor 
 
Sofie Söderlund, biträdande rektor 

 
 

  


