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Gefle Montessoriskolas handlingsplan för en skapande skola 
 

Gefle Montessoriskola är en montessoriskola med 181 elever i åldrarna 6-12 år fördelade på 

sex klasser. Vi är nöjda med våra lokaler med rum för olika typer av verksamhet, t.ex. bild- 

och musiksal, salar för trä- och syslöjd, skolbibliotek och närhet till idrottssal och simhall. Vår 

skola ligger centralt i Gävle så vi har nära till t ex. Gävle stadsbibliotek, konserthus och 

museer. Besök på dessa verksamheter är viktiga för våra elever eftersom de då får möjlighet 

att uppleva den kulturella mångfalden i vårt samhälle. 

21 % av våra elever har sitt ursprung i andra länder. Inte mindre än 13 språk finns 

representerade på skolan! Vi ser barnens kultur och ursprung som en tillgång på skolan och 

försöker på olika sätt att dra nytta av denna mångfald. Vi jobbar för att stärka skolans ”vi-

känsla”; att vi på skolan, både elever och personal, jobbar för att känna samhörighet, tilltro 

och trygghet med varandra.  

Klassråd, elevråd, kost- och miljögrupp och Skol-IF är viktiga forum där eleverna har 

möjlighet att framföra sina åsikter och idéer. Vi jobbar också på olika sätt med 

värdegrundsfrågor t.ex. via samtalsgrupper, dramaövningar, värdegrundsövningar och 

tankeboksskrivande. I samlingar arbetar vi aktivt för att våra elever ska bli delaktiga i hur vår 

trygghetsplan och vårt trygghetsarbete fungerar. Vi arbetar för att alla elever på skolan ska 

utvecklas och känna att de är bra som de är oavsett vilket land man är född i, vilket kön man 

har, hur gammal man är o.s.v. 

Skolan arbetar enligt montessoripedagogiken och alla klassrum har pedagogiska material som 

hjälp och stöd i undervisningen. Barnen tränas tidigt i att ta ansvar för sitt eget lärande genom 

att kunna påverka och planera det dagliga skolarbetet. 

Vi arbetar aktivt med riktade aktiviteter för att stärka både pojkar och flickor. Bland annat så 

ordnas varje läsår en bandy- och en fotbollsturnering för flickor respektive pojkar, vi arbetar 

medvetet kring genustänk både i skola och på fritids och fritidsklubb så att alla våra elever ska 

utvecklas på bästa sätt. Både skola och fritids arbetar aktivt för att få flickor och pojkar att 

varva mellan olika aktiviteter. Vi arbetar för att alla ska vara med och prova olika aktiviteter 

och få träna på att göra sin röst hörd. 

Skolans intentioner 
Med denna handlingsplan har vi som avsikt att genom ett medvetet val av kulturella 

aktiviteter stärka elevernas förmåga att nå kunskapskraven. Vi vill arbeta för att vara en skola 

för alla där kunskapskrav och skolans övriga mål nås på ett stimulerande sätt. Vi ser att 

satsningen på kulturaktiviteter är ett bra arbetssätt för att stärka elevernas språkutveckling.  

Enligt Lgr 11 ska vi stimulera eleverna genom att de får uttrycka sig med olika estetiska 

uttrycksformer, t.ex. läsning (skönlitteratur från olika tider och länder), berättande, drama och 

musik från olika kulturer.  
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Skolans uppdrag enligt Lgr 11:  

”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. ” 

”Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i 

skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att 

pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget 

skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.”  

Nuvarande och tidigare insatser 
Gefle Montessoriskola vill ge eleverna möjlighet till att lära i olika miljöer, via utflykter, 

besök på museum, bibliotek, föreningar, företag och arbetsplatser samt teater och konserter. 

Vi satsar på att ha återkommande gemensamma aktiviteter på skolan såsom temaveckor, 

innebandy- och fotbollsturnering, FN-dagen och friluftsdagar samt aktiviteter knutna till olika 

högtider. Fritids och fritidsklubben brukar varje år uppmärksamma ”Fritidshemmets dag” med 

olika aktiviteter under en eftermiddag. Dessutom har vi ”drop-in”- och ”drop-out” fika där 

alla föräldrar och syskon bjuds in för att sitta ner en stund och prata i samband med att de 

hämtar sina barn. 

På Gefle Montessoriskola har vi som tradition att alla elever i åk 2-6 i början av varje 

hösttermin bjuds på en eller flera kostnadsfri lägerdagar, ibland med en övernattning. Detta 

för att skapa kamratskap och sammanhållning i grupperna, en positiv ”vi-känsla”. Dagarna 

tillbringas i naturen med bad, lek och paddling m.m.  

En eftermiddag i veckan ordnas en riktad aktivitetseftermiddag för alla elever på 

fritidshemmet. Eleverna delas då in i åldersblandade grupper och får delta i t.ex. 

pysselverkstad, bild- och slöjdgrupp, sagogrotta, dans, eller innebandy. Efter att eleverna har 

deltagit i en aktivitet roterar man så att alla får prova på samtliga aktiviteter. Fritidshemmet 

och fritidsklubben har aktiviteter regelbundet då de t ex går iväg till en lekpark, gör olika 

aktiviteter i idrottshallen, bowlar eller går och simmar. 

Personalen på fritidshemmet för de yngre eleverna 6-7 år har gjort i ordning leklådor som 

eleverna kan använda både inne och ute. Lådorna som ska främja lek, fantasi och kreativitet 

har olika teman t.ex. campinglåda, frisörlåda, affär, gosedjur o. s.v. De yngre eleverna på 

fritids har under perioder använt skolans scen för teater och ateljén för skapande verksamhet 

kring återbruk. Under vintern har de haft tema ”djur på vintern” då de läst faktaböcker, sett 

filmer, tillverkat fågelmat och skapat vinterlandskap mm. Båda fritidsgrupperna 6-7 år och 8-

9 år har haft ett ”vårtema” då eleverna bl.a. fått föda upp fjärilslarver till fjärilar. De äldre 

eleverna på fritids 8-9 år har under vintern haft ett OS-tema, då de fått prova på olika sporter 

och lära sig om olika vinteridrotter. Fritidsklubben har varje år en övernattning då eleverna 

träffas på kvällen, gör gemensamma aktiviteter och sover sedan över. 

Under höstterminen 2014 hade hela skolan ett tema ” En läsande klass”.  Alla klasser samt 

fritidshemmet läste böcker, skrev egna texter, skapade teckningar och lerfigurer samt 

diskuterade texter. Temat avslutades genom att elevernas arbeten sattes upp i foajén i 

samband med ett drop-in-fika för föräldrarna på fritidshemmet/fritidsklubben.  

 Under vårterminen 2015 hade hela skolan ett tema som hette ”Hållbar utveckling”. Under två 

veckor fick eleverna lära sig mer om hur de alla på olika sätt kan bidra till ett ”miljösmart” 
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sätt att leva. De fick i grupper konstruera, bygga och tillverka olika saker med hjälp av 

återvinningsmaterial. Fokus i detta arbete låg på kreativitet och samarbete. Temat avslutades 

med ett drop-in-fika för föräldrarna. Då visades barnens alster upp i foajén. 

Höstterminen 2015 hette skolans tema ”Entreprenörskap”. Under två veckor fick eleverna lära 

sig mer om att utveckla nya idéer och hur man kan tänka/planera för få dessa idéer att bli 

verkliga. De fick lära sig att en entreprenör kan vara en person som hittar lösningar, tänker nytt, 

och kreativt, tror på sig själv och tycker om att presentera sina idéer för andra.  

Fokus i detta arbete låg på kreativitet och samarbete. De äldre eleverna i åk 4-6 har använt sig 

av Ung Företagsamhets kreativa material ”Vårt samhälle” och ”Se möjligheterna”. 

Skolan har tre grupper med både elev- och personalrepresentanter. Elever från åk 2-6 deltar i 

ett kost- och miljöråd för att vara med och påverka skollunch, mellanmål och även vara 

delaktiga i hur vi sköter om vår miljö på skolan. Elever från åk 3-6 deltar i Skol-IF. Eleverna 

har varit med och organiserat och dömt bandy-, brännbolls- och fotbollsturneringar. De har 

även lett sportfrågesport. Elever i årskurs F-6 deltar i skolans Elevråd. 

Skolan har bild och skapande som en gemensam röd tråd. Vi arbetar för att integrera ämnet 

bild på olika sätt i framförallt so och no. Eleverna har stora skrivböcker i so och no med 

blanka sidor där de uppmuntras att teckna och måla bilder för att illustrera sina texter. Flera 

klasser har varit på olika ”konstvandringar” på museet och tre klasser har fått träffa en 

konstnär på museet. De tittade på tygtavlor och konstnären berättade om sina konstverk.  

Förskoleklasserna och alla skolklasser har bild en gång i veckan. Våra bildlärare är noga med 

att hänga upp barnens alster i olika lokaler och korridorer. Varje klass och fritidshem har en 

digitalkamera som används av elever och personal för att dokumentera olika aktiviteter. Vi 

hänger ofta upp foton på väggarna eller visar dem i våra digitala fotoramar. Då våra elever har 

bild arbetar de ofta integrerat med andra skolämnen, t.ex. biologi, historia och 

samhällskunskap. 

Musik är ett annat ämne som är viktigt för oss. Vi sjunger mycket på skolan, under 

musiklektioner och i samlingar i klassrummen. Vi har som tradition att varje klass framför 

sånger kring t.ex. sommar- och julavslutningar, på FN-dagen och kring samlingar vi har under 

temaveckorna. Utanför skolans matsal har vi en slags ”sinnenas trädgård” där man kan slå sig 

ner och lyssna på klassisk musik, porlandet från fontänen, titta på vackra bilder eller vila sig 

en stund i sofforna. Skolan och fritidshemmet har under läsåret haft skapande aktiviteter som 

resulterat i utställningar i ljusgården.  

I hemkunskapen varvas teori och praktik. Eleverna lär sig om mattraditioner i Sverige och 

andra länder i världen. 

I slöjdundervisningen varvas teori och praktik på ett lekfullt sätt genom att eleven planerar, 

skissar, genomför samt utvärderar sina arbeten. 

Förskoleklassernas elever har under vårterminen tränat in en teaterpjäs ”Sally säl” som de 

spelade upp för klasskamrater och föräldrar. I dessa teaterföreställningar fanns möjlighet att 

utveckla många olika förmågor, som att sjunga, dansa, skapa kulisser och att uppträda och 

agera inför andra. 
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Alla klasser i åk F-6 har under vårterminen 2015 haft författarbesök av författaren Maria 

Edgren Eleverna i åk 1 och 2 har arbetat med texter/böcker hon skrivit genom högläsning, 

par- och gruppläsning samt diskussioner. 

Skolan samarbetar med BIG (Brottsförebyggarna i Gävle). Personal har gått olika 

utbildningar t.ex. trygghetsarbete (en del av fritidshemmets personal), elevrådsarbete 

(ansvariga för elevrådet) och en övergripande utbildning kring skolans trygghetsarbete 

(rektorn). 

Under läsåret har förskoleklassen arbetat med naturen och varit i skogen en gång i veckan på 

utflykter. 

Alla klasser har varit på teaterföreställningar och konserter.  

Alla klasser har varit på bokprat på biblioteket 1 eller 2 ggr/termin. 

Gefle Montessoriskola har under hela läsåret deltagit i ett trafikprojekt tillsammans med 

Gävle Kommun. Målet har varit att minska biltrafiken runt skolan, göra lämning och 

hämtning säkrare för våra elever och att få fler elever att gå, cykla och åka buss till skolan.. 

Vid två tillfällen hade skolan en bilfri dag. Då tog sig eleverna till skolan på alternativa sätt 

eller så parkerade föräldrarna bilarna ca 500 meter bort och gick sista biten. Eleverna i 

aktivitetsgruppen och elevrådet var med och tillverkade banderoller och affischer som de stod 

i alla vägkorsningar runt skolan med under morgonen. Vi upplever att satsningarna gett effekt. 

Vi har en betydligt lugnare trafiksituation runt skolan nu.  

Planerade insatser 
Vi fortsätter att erbjuda våra elever visningar och konstvandringar på museer, teaterbesök och 

konserter. Målet är att varje årskurs ska ha möjlighet till minst tre sådana besök per läsår. 

Bildundervisningen kommer även fortsättningsvis att ha en central roll på skolan. Eleven får 

utveckla sina kunskaper i kreativt skapande genom att få prova på och lära sig mer om olika 

material och tekniker som t.ex. lera, tryck, gips, digital fototeknik och olika slag av färg. De 

får även studera kända konstnärers sätt att uttrycka sig och inspireras av det. 

Vi fortsätter att lägga fokus på elevens läsutveckling även läsåret 15/16. Alla skolans  lärare 

kommer nästa delta i Skolverkets satsning ”Läslyftet”. Lärarna deltar i en studiecirkel för att 

tillsammans i arbetslagen utveckla elevernas läs- och skrivförmåga. 

Vårt mål är att ge våra elever en stabil grund i det svenska språket och att varje elev genom 

bild, drama och musik ska utveckla sitt lärande och sin språkutveckling. Vi kommer att 

fortsätta att satsa på läsning varje dag i skolan. Då får eleverna utveckla sin förmåga att läsa 

tyst och högt, att lyssna på skönlitterära böcker från olika genrer samt att arbeta med 

boksamtal där vi gemensamt diskuterar böckernas innehåll. 

Genom digitala fotoramar i korridoren kommer bilder att visas från elevernas dagliga 

aktiviteter och deras på egen hand framtagna foton. 

Elevmaterial från olika ämnen som t.ex. språk, bild och slöjd kommer kontinuerligt att sättas 

upp på väggar och på utställningsbord i skolans foajé och korridorer. 
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I vår musikverksamhet vill vi utveckla elevernas förmåga att sjunga unisont och i kanon samt 

att lyssna till sånger och musik från olika musikstilar och kulturer. De ska också ges möjlighet 

att prova på att spela olika instrument samt att träna sig på att följa olika rytmer med hjälp av 

rytminstrument.  

Skolan fortsätter samarbeta med föreningen BIG (Brottsförebyggarna i Gävle). De erbjuder 

föreläsningar och kurser kring trygghetsarbete och elevrådsarbete för personal och skolledare. 

Skolan kommer läsåret 2015/16 för andra året vara med i ett stort trygghetsprojekt 

tillsammans med andra skolor i Gävle kommun för att ytterligare utveckla skolans 

trygghetsarbete. 

Vi ämnar fortsätta med grupper på skolan med både elev- och personalrepresentanter. Elever 

från åk 2-6 kommer att få delta i ett kost- och miljöråd för att vara med och påverka 

skollunch, mellanmål och även vara delaktiga i hur vi sköter om vår miljö på skolan. Skol IF 

fortsätter sin verksamhet med elevrepresentanter från åk 3-6 och Elevrådet sin verksamhet för 

åk F-6. 

Återkommande på fritids- och fritidsklubb detta läsår blir drop-in eller drop-out fika för alla 

föräldrar samt riktade aktivitetseftermiddagar. Exempel på aktiviteterna är musik och rörelse, 

massage, bildskapande, bandy- och brännbollsturneringar, slöjd och friluftsliv. 

Elever i åk 4 kommer i början av terminen besöka Årsunda Vikingaby och då lära sig mer om 

hur livet var för vikingarna här i Gästrikland. 

Planerad utvärdering 
Varje år utvärderas denna handlingsplan för att utveckla och förbättra vårt kulturarbete. Detta 

sker via samtal i klasserna och på fritids samt på elevråd och i de olika arbetsgrupper vi har 

samt via enkäter och intervjuer med elever och föräldrar. 

 

Gefle Montessoriskola den 15 oktober 2015 


