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1. Kunskapsuppdraget 
1.1 Bakgrund – tolkning av skolans kunskapsuppdrag 

 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och 

utveckla kunskaper och värden. Den ska främja barn och elevers utveckling och 

lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra re-

spekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värde-

ringar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns 

och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de ut-

vecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i bar-

nens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Utbildningen syftar också till samarbete med hemmen, främja barns och elevers 

allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskän-

nande individer och medborgare (skollagen 1kap. 4§). 
 

1.2 Vision för grundskolan i Filipstads Kommun 
Alla elever ska, när de har lämnar grundskolan i Filipstads kommun ska ha det 

högsta genomsnittliga meritvärdet i landet. 

På frågan hur de upplevt tiden i grundskolan ska de säga att de haft de bästa lä-

rarna, att de fått den bästa undervisningen och de alltid känt lust att gå till sin 

skola som varit en trygg plats med arbetsro. 
 

1.3 Vad som skall känneteckna undervisningen 
Vi har höga förväntningar på eleverna eftersom vi vet att alla kan lära sig och att 

undervisningens kvalitet samt lärarnas kompetens, inte elevernas bakgrund, är 

avgörande för deras möjligheter att nå bra resultat i skolan. Undervisningen ka-

rakteriseras av hög delaktighet och inflytande.  

I praktiken innebär detta att eleverna är välinformerade om undervisningens in-

nehåll och om vad som krävs av dem för att nå höga betyg. Eleverna har också 

goda möjligheter att vara med och påverka arbetssätt och arbetsformer samt hur 

man redovisar det man lärt sig. Allt lärande utgår ifrån elevens starka sidor och 

vad hon/han redan kan. För umgänget i skolan finns det tydliga normer för rät-

tigheter och skyldigheter. Ordning och reda är självklarheter. Mot dåligt uppfö-

rande finns det bestämda, men måttfulla sanktioner. Bra arbete och gott uppfö-

rande uppmärksammas. 

 

2. Utveckling, lärande och kunskap 
2.1 Mål Alla elever…. 
 klarar avstämningar för sin årskurs i ”Nya språket lyfter” 

 klarar att nå godkänd nivå på de nationella proven i årskurs 3 

 klarar att nå minst godkänd nivå på de nationella proven i årskurs 6 

 klarar kunskapskraven för minst godkänt (betyget E) i samtliga ämnen senast 

i slutet av åk 6 
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2.2 Process 
 I årskurs 1 har vi ett särskilt fokus på läsinlärningen. 

 Vi arbetar aktivt med årsvisa lokala pedagogiska planer i alla ämnen 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 hen lär sig bäst på. 

 Vi följer kontinuerligt upp elevernas läsutveckling i enlighet med ”Nya språ-

ket lyfter” 

 Vi följer kontinuerligt upp elevernas utveckling i matematik i enlighet med 

diagnosmaterialet ”Diamant”. 

 Vi arbetar med kunskapsuppföljningar fyra gånger per läsår för att tidigt upp-

täcka elever som riskerar att inte nå målen.  

 Kunskapskraven tydliggörs för eleverna och diskuteras tillsammans med ele-

verna. 

 Vi arbetar med anpassat stöd till elever som riskerar att inte nå målen. 

 

2.3 Dokumentation 
 Resultat dokumenteras i InfoMentor i enlighet med kvalitetssäkringsmodellen 

 Kunskapsuppföljning fyra gånger per läsår för alla elever och alla ämnen 

 Resultat enligt Nya språket lyfter 

 IUP med skriftliga omdömen och framåtsyftande planering 

 Statistik från DLS åk. 1,2, 4 och 5, samt Diamant och Nationella prov i åk 3 

och 6 

 Betygsstatistik i årskurs 6 

 

2.4 Utvärdering 
 Dagliga observationer 

 Nya språket lyfter 

 Diagnosmaterialet Diamant i matematik 

 Analys av kunskapsuppföljningen 

 Analys av kunskapsresultaten i respektive ämneslag 1 ggr/läsår 

 Analys av resultaten från de nationella proven  

 Utvecklingssamtalet 

 

3. Värdegrundsuppdraget 
 

3.1 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 utbild-

ning och sin arbetsmiljö. 
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 Alla elever känner sig delaktiga i den dagliga verksamheten. 

 Alla elever är förtrogna med vår Plan mot kränkningar. 
 

3.2 Process 
 Vi arbetar förebyggande i enlighet med vår Plan mot kränkningar. Planen tas 

upp fyra gånger om året, vid terminsstarter, samt efter höstlov och sportlov. 

 Vi har positiva förväntningar på eleverna. 

 Vårt förhållningssätt präglas av att vi uppmuntrar, ger möjlighet till infly-

tande 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 och en skol-/trygg-

hetsenkät. 

 Under fritidshemmets dagliga samlingar skall det ges utrymme för varje 

barn/elev att göra sin röst hörd och bli lyssnad på.  

 Personalen visar ett demokratiskt förhållningssätt gentemot barnen/eleverna 

och andra vuxna.  

 Vi jobbar för att ge eleverna studiero under lektionstiden. 
 

3.3 Dokumentation 
 Uppföljning av vår Plan mot kränkningar 

 Enkätsammanställningar 

 Sammanställning av trygghetssamtalen 

 Klassrådsprotokoll 

 Elevrådsprotokoll 

 Resursteamsprotokoll 
 

3.4 Utvärdering 
 Skol-/trygghetsenkät till eleverna 

 Trygghetssamtal 

 Klassråds- och elevrådsprotokollen analyseras 

 Utvecklingssamtalen 
 

4. Inflytande och delaktighet 
Bakgrund    Skollagen 4 kap.9§ 

Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimul-

eras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas infor-

merade i frågor som rör dem. 

Lgr 11 Varje elev: 

 Tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö 

 Utövar succesivt ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre ar-

betet i skolan 

 Har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta 

i demokratiska former. 
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4.1 Mål 
 Alla elever känner att de har goda möjligheter till inflytande över sin utbild-

ning och sin arbetsmiljö. 

 Eleverna tar och får större ansvar för planering av sitt arbete. 

 Föräldramöten ska dokumenteras och skickas hem till vårdnadshavarna. 

 Alla vårdnadshavare är nöjda med sina barns skolgång 
 

4.2 Process 
 Vid klassråd ges eleverna möjlighet att föra fram sina synpunkter. Detta förs 

sedan vidare till elevråd. 

 Eleverna har möjlighet att påverka arbetsformer och redovisningssätt m.m. i 

den egna undervisningen. 

 Brev till vårdnadshavare skickas hem med eleverna vid några tillfällen varje 

termin. 

 ”Skolan uppdrag”, lyfts på föräldramöten, i föräldraföreningen och i samråd 

för ökad delaktighet. 
 

4.3 Dokumentation 
 Anteckningar och protokoll från klassråd och elevråd. 

 Elevens individuella val vid elevens val dokumenteras.  

 Anteckningarna från rektors samråd med föräldrar. 

 Anteckningarna från föräldramöten.  
 

4.4 Utvärdering 
 Genom samtal med eleverna. 

 Genom samtal med föräldrarna 

 Enkäter 

 

5. Skola – arbetsliv  
I enlighet med den plan för skola/arbetsliv 

 

5.1 Mål 
 FSK-Åk3 

Föräldrar/vårdnadshavare bjuds in till skolan för att berätta om sitt arbete.  

Företrädare för olika yrken bjuds in för att berätta om sitt yrke.  

 Årskurs 4-6 

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

och/eller tillsammans med lokalvårdaren.  

Prao i åk 5 då eleven, under en dag, får följa med vårdnadshavare till arbetet.  

I åk 6 görs ett studiebesök hos ett företag i Filipstads kommun. 

 

5.2 Process, dokumentation och utvärdering 
Förberedelse, genomförande och efterarbete. 

Förberedelsearbetet, processen och resultatet av aktiviteterna dokumenteras. 


