
1 

 

    
Barn och utbildning 

 
 

Lokal arbetsplan 

Läsåret 2014 – 2015 

 
Nordmarks skola 

 
 

 
 

Personal i arbetslaget: 
 
Sten-Åke Eriksson, rektor 
Lena Karlsson, lärare förskoleklassen-åk 3 
Eva Eriksson, lärare grundskolan år 4-6 
Agneta Backelin, fritidspedagog, resurslärare 
Erika Johansson, resurslärare 

 



2 

 

1. Kunskapsuppdraget 

1.1 Bakgrund – tolkning av skolans kunskapsuppdrag 
  

Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som 

de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de uti-

från sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 

möjligt enligt utbildningens mål. Regleringen innebär att skolan 

inte kan nöja sig med att en elev når den lägsta godtagbara kun-

skapsnivån utan eleven ska få ledning och stimulans för att nå så 

långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Även elever som lätt 

når de lägsta kunskapskraven ska få ledning och stimulans för att 

kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. 

I grundskolan ska elever som behöver särskilt stöd få det, för att ha 

möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås inom re-

spektive ämne. Frågan om en elev behöver särskilt stöd eller inte 

ska alltid utredas innan rektorn kan fatta ett beslut. Utredningen ut-

gör underlag för rektorns beslut om eleven behöver särskilt stöd 

och åtgärdsprogram. Särskilt stöd får ges i stället för den undervis-

ning eleven annars skulle ha deltagit i eller som komplement till 

denna. Det särskilda stödet ska i första hand ges inom den elev-

grupp som eleven tillhör. Det särskilda stödet kan ersätta annan 

undervisning eller vara ett komplement till den. Om det finns sär-

skilda skäl får det särskilda stödet ges enskilt eller i en annan 

undervisningsgrupp (särskild undervisningsgrupp). Om det sär-

skilda stödet inte i rimlig grad kan anpassas efter elevens behov 

och förutsättningar får ett beslut innebära avvikelser från den tim-

plan samt de ämnen och mål som annars gäller för utbildningen 

(anpassad studiegång). För en elev i de högre årskurserna får ett 

beslut om anpassad studiegång innebära att utbildningen delvis för-

läggs till en arbetsplats utanför skolenheten. Eleven ska ha en 

handledare på arbetsplatsen och få stöd från skolenhetens personal. 

En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål om eleven be-

höver det. Om det finns särskilda skäl får en elev som före sin an-

komst till Sverige har undervisats på ett annat språk än modersmå-

let i stället ges studiehandledning på det språket. 

1.2 Kunskapsmål för Nordmarks skola 
 

Alla elever…. 

 

 skall, på de nationella proven i årskurs 3, minst klara att nå 

godkändnivån 

 skall, på de nationella proven i årskurs 6, minst klara att nå upp 

till godkändnivån 

 skall, senast i slutet av årskurs 6, klara kunskapskraven för 

godkänt (betyget E) i samtliga ämnen. 

 Skall, i åk 3 (april) minst ha nått steg 15 i LUS.  
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1.3 Process 
 

 I årskurs 1 har vi ett särskilt fokus på läsinlärningen. 

 Vi arbetar aktivt med årsvisa lokala pedagogiska planer i alla äm-

nen för att kunna transponera kursplanemålen till undervisningsmål 

som blir förståeliga för eleverna. 

 Vårt arbetssätt är varierande för att eleverna skall kunna finna det 

sätt som just hon/han lär sig bäst på. 

 Vi arbetar med kunskapsuppföljningar fyra gånger per läsår för att 

tidigt upptäcka elever som riskerar att inte nå målen. 

 Vi arbetar med flexibelt stöd till elever som riskerar att inte nå må-

len.  

 Så snart en elev riskerar att inte nå målen upprättas ett åtgärdspro-

gram med fokus på vad skolan kan göra för att eleven skall nå må-

len. 

 Vi ger eleverna stöd i alla ämnen. 

 

1.4 Dokumentation 
 

 Resultat dokumenteras i InfoMentor i enlighet med kvalitets-

säkringsmodellen för ämnena svenska och matematik 

 IUP med skriftliga omdömen och framåtsyftande planering 

 Betygsstatistik i årskurs 6 

 Kunskapsuppföljning fyra gånger per läsår gällande alla elever 

och alla ämnen 

 Resultaten av de nationella proven 

 Utvärdering efter varje arbetsområde/tema där elevinflytande 

ingår som en del 

 

1.5 Utvärdering 
 

 Dagliga observationer 

 Läsutvecklingsschema (LUS) 

 Diagnosmaterialet Diamant i matematik 

 Analys av kunskapsuppföljningen 

 Analys av kunskapsresultaten i respektive ämneslag 1 ggr/läsår 

 Analys av resultaten från de nationella proven  

 Utvecklingssamtalet 
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2. Värdegrundsuppdraget 

2.1 Mål 
 

 Alla elever känner det lustfyllt att gå till skolan. 

 Alla elever känner sig trygga i skolan. 

 Alla elever har arbetsro i skolan. 

 Alla elever känner att de har goda möjligheter till inflytande 

över sin utbildning och sin arbetsmiljö. 

 Alla elever känner sig delaktiga i den dagliga verksamheten. 

 Alla elever är förtrogna med Likabehandlingsplanen. 

 

2.2  Process 
 

 Vi arbetar förebyggande i enlighet med Likabehandlingspla-

nen. 

 Vi har positiva förväntningar på eleverna. 

 Vårt förhållningssätt präglas av att vi uppmuntrar, ger möj-

lighet till inflytande och delaktighet när det gäller arbetssätt, 

arbetsformer, planering och utvärderingar. 

 Eleverna deltar, som valda ombud för sin klass, i elevrådet. 

 Inför storsamlingar skall eleverna få vara med och planera 

samt bestämma om innehållet. 

 Vi arbetar med trygghetssamtal två gånger per termin ochen 

skol-/trygghetsenkät. 

 Under fritidshemmets dagliga samlingar skall det ges ut-

rymme för varje barn/elev att göra sin röst hörd och bli lyss-

nad på.  

 Personalen visar ett demokratiskt förhållningssätt gentemot 

barnen/eleverna och andra vuxna.  

  

2.3  Dokumentation 
 

 Uppföljning av Likabehandlingsplanen 

 Enkätsammanställningar 

 Sammanställning av trygghetssamtalen 

 Klassrådsprotokoll 

 Elevrådsprotokoll 

 Resursteamsprotokoll 

 Klasskonferensprotokoll 
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2.4 Utvärdering 
 

Skol-/trygghetsenkät till eleverna 

Årlig enkät till vårdnadshavare 

Trygghetssamtal 

Klassråds- och elevrådsprotokollen analyseras 

Utvecklingssamtalen 

 

3.  Skola – arbetsliv  
 

 I enlighet med den plan för skola/arbetsliv som utarbetades under 

läsåret 2012/13 kommer vi att arbeta med nedanstående områden. 

 

3.1 Mål 
 

 

1. Årskurserna F-1 

Föräldrar/vårdnadshavare bjuds in till skolan för att berätta om 

sitt arbete. Förberedelse- och efterarbete sker i enlighet med 

den nämnda planen. 

2. Årskurserna 2-3 

Företrädare för polisen bjuds in för att berätta om sitt yrke. 

Förberedelse- och efterarbete sker i enlighet med den nämnda 

planen. 

3. Årskurs 4-6 

Prao under en dag i årskurs 4 där eleven får följa/delta i arbetet 

i bespisningen och/eller tillsammans med lokalvårdaren. Förbe-

redelse- och efterarbete sker i enlighet med den nämnda planen. 

Prao i årskurs 5 då eleven, under en dag, får följa med vård-

nadshavare till arbetet. Förberedelse- och efterarbete sker i en-

lighet med den nämnda planen. 

I årskurs 6 görs ett studiebesök hos ett företag i Filipstads 

kommun. Förberedelse- och efterarbete sker i enlighet med den 

nämnda planen. 

 

3.2 Process, dokumentation och utvärdering 
 

Förberedelsearbetet, processen och resultatet av aktiviteterna do-

kumenteras och utvärderas i enlighet den plan som nämns inled-

ningsvis. 


