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Arbetsplan

Goda strategier för ökad måluppfyllelse.

Dessa tre områden är viktiga för att öka måluppfyllelsen:

 Förhållningssätt.
Vi ska ha en verksamhet där det ställs höga förväntningar på både elever och 
pedagoger.

 Ökad målstyrning.
Skolan, förskoleklass och fritidshemmets läroplan ligger till grund för det dagliga 
arbetet.
Vi bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete, där verksamheten dokumenteras, följs 
upp, utvärderas och utvecklas.

 Inflytande, delaktighet och ansvar
Undervisning ska både förmedla demokratiska värderingar och bedriva demokratiska 
arbetsformer. Dessutom ska elever ges inflytande över utbildningen i relation efter 
ålder och mognad.

Rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet på Södra rektorsområdet:

 Alla ska ta del av det systematiska kvalitetsarbetet en gång/månad under 
verksamhetsträffarna för att diskutera målen i arbetsplanen.

 Arbetet ska dokumenteras och användas som underlag i Södra områdets gemensamma 
mall för det systematiska kvalitetsarbetet. 

 Lägesrapport lämnas in till rektor/förskolechef kontinuerligt för underlag till 
kommunens kvalitetsplan.

 Ny arbetsplan/likabehandlingsplan för kommande läsår revideras under maj/juni 
månad 2019.



Handlingsplan – Åmmebergs skola

Undervisning, utveckling och lärande
Målområde: 

Kunskapsutveckling: 

”Skolan ska erbjuda eleverna 
strukturerad undervisning under 
lärares ledning, såväl i helklass som 
enskilt. Lärarna ska sträva efter att i 
undervisningen balansera och 
integrera kunskaper i sina olika 
former.” 

(Lgr11/rev18 s.)

Med utgångspunkt från Barn- och 
utbildningsförvaltningens analys av
resultaten från Nationella prov (årsk 3, 
årsk 6 och årsk 9) och betyg i årskurs 6
och 9 som redovisats i ”Övergripande 
resultatrapport 2017-2018”
(kvalitetsstrateg, Annelie Jöesaar, 
2018) 
Har vi valt att fokusera på
följande utvecklingsområden i vår 
handlingsplan:

Matematik:

Utifrån resultatet av de Nationella 
proven i matematik ser vi vikten av att 
använda det korrekta matematikspråket
i alla årskurser.
Vi behöver betona vikten av 
inlärning av multiplikationstabellen, 
start vt åk 2.

 I styrdokument står det:
Målet är att 
”Undervisningen ska bidra till att 
eleverna utvecklar kunskaper för att 
kunna formulera och lösa problem 
samt reflektera över och värdera valda
strategier.” 

(Lgr/rev18 11 s 5) 

Strategier

Så här tänker vi arbeta för måluppfyllelse

Organisationen är flexibel och grupperingar av elever och 
vuxna förändras efter verksamhetens behov och uppdrag. 
Lektionerna planeras för att på bästa sätt ta hänsyn till 
pedagogernas kompetenser samt elever med särskilda 
behov.

Varje klass har tydliga rutiner vid skoldagens start. 
Eleverna ges ett aktivt lärarstöd genom att t ex genomföra 
strukturerade lektioner, genomföra undervisningen utifrån 
tydliga mål/syften och ge eleverna tydliga beskrivningar 
och förklaringar.          

Vi arbetar aktivt med att synliggöra och förklara målen i 
alla skolämnen för eleverna. Pedagogerna har regelbunden
återkoppling till elever och föräldrar genom samtal och 
information.

Samarbete kring Läroplanen, bedömningsarbete och 
kunskapsuppföljning sker i arbetslaget, men även 
tillsammans med pedagoger från andra skolor. Vi deltar i 
Ämnesråd tillsammans med pedagoger från förskolan till 
åk 9 i hela kommunen, nätverksträffar, ”Onsdagsrullen”, 
tillsammans med pedagoger från Närlundaskolan och 
Åmmebergs skola (från förskoleklass till årskurs fem) och 
samarbete tillsammans med Åmmebergs skola.

Matematik:                                                                       
Vi arbetar för att alla elever ska få goda grunder i 
taluppfattning  där vi arbetar med att befästa 
grundläggande matematiska moment i de fyra räknesätten. 
Vi är tydliga med att använda ämnesspecifika begrepp.

Vi arbetar med utgångspunkt från Lgr 11/rev18 och 
kommunens matematikplan. 

I åk 1 och 2 kommer vi att lägga tyngden på att befästa 
kunskapen i 10 kompisar och tvillingar. Strategier hur man
löser problemlösningar kommer åk 3-5att fokuseras på en 
dag i veckan.
För att kunna tydliggöra olika använder vi olika material i 
undervisningen.
I matematik arbetar vi med utifrån laborativ, praktisk 
matematik för de yngre eleverna för att sedan utveckla det 



                   

Svenska:

Utifrån resultatet av de Nationella 
proven i svenska ser vi att eleverna 
behöver utveckla sitt skrivande, förstå 
faktatexter. 

”Undervisningen ska stimulera 
elevernas intresse för att läsa och 
skriva. Genom undervisningen ska 
eleverna ges möjlighet att utveckla 
kunskaper om hur man formulerar 
egna åsikter och tankar i olika slags 
texter och genom skilda medier. ... 
Eleverna ska ges möjligheter att 
kommunicera i digitala miljöer med 
interaktiva och föränderliga texter. ” 

(Lgr 11/rev18 s257)

logiska tänkande på ett mer abstrakt plan för de äldre 
eleverna. 

Alla elever ska utveckla sina kunskaper om de fyra 
räknesättens egenskaper och samband, samt utveckla sin 
förmåga att använda räknesätten för att göra beräkningar i 
olika situationer.

Eleverna ska utveckla förmågan att kunna välja och 
använda skriftliga räknemetoder samt växla mellan olika 
uttrycksformer.

Vi uppmärksammar elevernas svårigheter med 
problemlösningsuppgifter genom att vi tränar eleverna i att
välja ut viktig information och välja rätt räknesätt.

Alla elever från förskoleklass till åk 5, arbetar med 
läromedlet Favorit Matematik. 

Svenska: 

Vi arbetar för att alla elever ska få goda grunder i läs- och 
skrivinlärning. Vi uppmärksammar elevernas läsförståelse 
och tränar på att öva skrivande.

Vi arbetar med utgångspunkt från Lgr 11/rev18 och 
kommunens språkplan. 

Vi kommer att arbeta efter modulerna i läslyftet. Använda 
inre bilder och berättaransiktet i den yngre årskurserna. 
VÖL -diagram använder vi för faktatexter i åk 3-5 och 
hinderbana för berättelseskrivning.

Alla elever arbetar med utveckla sin förmåga att läsa 
bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda 
lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleverna 
visar sin läsförståelse genom att kunna  återge viktiga 
delar av innehållet på ett enkelt sätt, muntligt eller 
skriftligt. 

Vi använder berättande texter i undervisningen för de på 
så vis ska skapa mening och sammanhang för eleverna. 
Dessa texter betyder mycket för elevernas språkutveckling
och motivation att läsa.

Vi arbetar också med att eleverna ska utveckla strategier 
så att de kan tolka och förstå texters innehåll för att öka 
läsförståelsen. 

Eleverna arbetar med att läsa, samtala om och skriva egna 
faktatexter i olika ämnen, t ex i NO och SO. På så vis kan 
elevernas nyfikenhet väckas och lärande ske. För att kunna
systematisera och dra slutsatser från faktatexter behöver 



eleverna undervisning som stöttar dem i det.

Undervisningen handlar om att låta eleverna använda olika
slags stödstrukturer för att systematiskt samla fakta och 
dra slutsatser.

Extra stöd och extra anpassningar

För att stödja elevernas läs- och skrivutveckling samt 
matematikförmåga i främst årskurs 1 och 2, har skolan 
även det här läsåret en statlig extra lärarresurs 50%. 

Resultat av kunskapsuppföljning, sammanställs och dokumenteras genom: 

Svenska enligt Språkplanen: 

 Skolverkets bedömningsstöd åk för åk 1 i svenska
 Nya Språket lyfter, årsk 1-6
 DLS i åk 2 och 5 vid behov.
 H4/BRAVKOD i alla årskurser
 Nationella prov åk 3

Matematik enligt Matematikplanen:
 Elevintervjuer
 Förstå och använda tal; nivåtester
 Nationella prov
 Skolverkets bedömningsstöd i ämnet; matematik

Uppföljning av måluppfyllelse sker genom olika möten och samtal tex utvecklingssamtal och 
klasskonferenser.

Analys
Analys utifrån resultat sker kontinuerligt i arbetslaget och på klasskonferenser. 

Utvecklingsområden

Utifrån arbetet med resultat och analys, sammanställer vi vilka prioriteringar som bör göras i det 
fortsatta arbetet.



Handlingsplan – Åmmebergs skola 

Trygghet och studiero

Målområde

I styrdokument står det:

”Eleven ska i skolan möta respekt för 
sin person och sitt arbete. Skolan ska 
sträva efter att vara en levande social 
gemenskap som ger trygghet och vilja 
och lust att lära.”
(Lgr11/rev s9)

”Lärarna ska 
planera och genomföra 
undervisningen sp att eleverna möts 
och arbetar tillsammans oberoende av
könstillhörighet.
… tillsammans med eleverna utveckla 
regler för arbete och samvaro i det 
egna guppen”
(Lgr11/rev18 s11)

                

Strategier

Så här tänker vi arbeta för måluppfyllelse

Organisationen är flexibel och grupperingar av elever och 
vuxna förändras efter verksamhetens behov och uppdrag. 
Lektionerna planeras för att på bästa sätt ta hänsyn till 
pedagogernas kompetenser samt elever med särskilda 
behov.

Varje klass har tydliga rutiner vid skoldagens start.

Vi har höga förväntningar på eleverna.

Vi arbetar klassöverskridande inom olika teman som tex 
idrottsdagar, rastaktiviteter, Nobeldagen, FN-dagen, 
Skapardag.

Pedagoger arbetar klassöverskridande.

Det finns alltid vuxna rastvärdar ute på skolgården under 
rasttiden.

Pedagoger möts under morgonmöten för att se över dagens
struktur och organisation. Samtalar och informerar 
varandra om aktuella händelser och strategier för 
undervisning och handlingsplan utarbetas.

Resultat

Reflektioner sker kontinuerligt vid verksamhetsträffar med personal.

Analys

Analys utifrån resultat sker kontinuerligt i arbetslaget. 

Utvecklingsområden

Utifrån arbetet med resultat och analys, sammanställer vi vilka prioriteringar som bör göras i det 
fortsatta arbetet.



Handlingsplan – Åmmebergs skola

Framtidskompetens
Målområde

Skolans mål för digital kompetens är 
att alla elever:

 kunna använda och förstå 
digitala verktyg och medier

 ha ett kritiskt och ansvarsfullt 
förhållningssätt

”Alla elever ska ges möjlighet att 
utveckla sin förmåga digital teknik. De
ska även ges möjlighet att utveckla ett 
kritiskt och ansvarsfull 
förhållningssätt till digitalt teknik, för 
att kunna se möjligheter och förstå 
risker samt kunna värdera 
information.”
(Lgr11/rev18 s9)

                   

Strategier

Så här tänker vi arbeta för måluppfyllelse

Vi arbetar för att alla elever ska få kunskap om och lära sig

 hantera Ipads och datorer 
 hantera Ipads och datorer för att söka kunskap
 hantera digitala läromedel och appar 
 hantera ordbehandlingsprogram på dator

Genom undervisningen ska eleverna utveckla generell 
förståelse för programmering och hur programmering kan 
påverka omgivningen och samhället. 
Eleverna får kunskap om

 datorns delar och funktioner
 vad programmering är
 enkel programmering 

Eleverna ska utveckla sin förmåga att söka fram, samla in 
och bearbeta information från internetbaserade tjänster. De
ska utveckla sin förmåga att bedöma informationens 
relevans genom att ha ett källkritiskt förhållningssätt.
Den källkritiska förmågan utvecklas genom diskussioner 
kring litteratur, nyheter och internet.

För att utveckla pedagogernas kunskaper om digital teknik
och kunskaper om programmering,
genomför samtliga pedagoger Skolverkets kurs 
webbprogrammering under läsåret.
Pedagogerna får därmed konkreta exempel på hur 
programmering kan vara ett verktyg i undervisningen.

Digitala program som används bland annat;
Skolplus, Livet i bokstavslandet, Vektor, Garageband

Resultat

Genom samtal och diskussion sammanställs och dokumenteras måluppfyllelse: 

Analys

Analys utifrån resultat sker kontinuerligt i arbetslaget. 

Utvecklingsområden Utifrån arbetet med resultat och analys, sammanställer vi vilka prioriteringar 
som bör göras i det fortsatta arbetet.



Handlingsplan – Åmmebergs förskoleklass

Undervisning, utveckling och lärande
Målområde  

Skapande och undersökande arbete 
samt lek är väsentliga delar i det aktiva
lärandet. Särskilt under de tidiga 
skolåren har leken en stor betydelse för
att eleverna ska tillägna sig 
kunskaper”(Lgr11/rev18 s7)

Matematik
Enkla matematiska resonemang för 
att undersöka och reflektera över 
problemställningar samt olika sätt 
att lösa problem. 
(Lgr11/rev18 s 20.)

Svenska
Samtala, lyssna, ställa frågor och 
framföra egna tankar, åsikter och 
argument om olika områden som är 
bekanta för eleverna, till exempel 
etiska frågor och vardagliga 
händelser. 
(Lgr11/rev18 s 20)

  

Strategier

Så här tänker vi arbeta för måluppfyllelse

Vi arbetar med Bornholmsmodellen. 

Bokstavsljud tränas i olika språklekar, samt formar 
bokstäver och siffror på rätt sätt. 

För att stimulera elevernas utveckling och lärande utgår 
vi från barnens intressen och nyfikenhet. 

Vi använder både arbetsböcker, datorer, Ipads, film och 
lek i undervisningen. Detta för att synliggöra olika 
inlärningsstilar.

I matematik arbetar förskoleklassen med taluppfattning,
matematiska begrepp, resonemang och med att skriva 
siffror. 
Vi introducerar programmering genom spel, 
sifferuppgifter och digitala program.

Under 40 tillfällen på våren arbetar förskoleklassen med
Vektor. Ett digitalt program på I-pads som övar bland 
annat minnes träning.                                                  

Socialt samspel och värdegrund övas i lek och samling.

Resultat

Resultat av kunskapsuppföljning, sammanställs och dokumenteras.

Följer kommunens Språk- och matematikplan.

Uppföljning av måluppfyllelse sker genom olika möten och samtal tex utvecklingssamtal och 
klasskonferenser.

Analys

Analys utifrån resultat sker kontinuerligt i arbetslaget. 

Utvecklingsområden

Utifrån arbetet med resultat och analys, sammanställer vi vilka prioriteringar som bör göras i det 
fortsatta arbetet.



Handlingsplan – Åmmebergs förskoleklass

Trygghet och studiero

Målområde

I styrdokument står det:

”Eleven ska i skolan möta respekt för 
sin person och sitt arbete. Skolan ska 
sträva efter att vara en levande social 
gemenskap som ger trygghet och vilja 
och lust att lära.”
(Lgr11/rev s9)

”Lärarna ska 
planera och genomföra 
undervisningen sp att eleverna möts 
och arbetar tillsammans oberoende av
könstillhörighet.
… tillsammans med eleverna utveckla 
regler för arbete och samvaro i det 
egna guppen”
(Lgr11/rev18 s11)

                

Strategier

Så här tänker vi arbeta för måluppfyllelse

Organisationen är flexibel och grupperingar av elever och 
vuxna förändras efter verksamhetens behov och uppdrag. 
Lektionerna planeras för att på bästa sätt ta hänsyn till 
pedagogernas kompetenser samt elever med särskilda 
behov.

Varje klass har tydliga rutiner vid skoldagens start.

Vi har höga förväntningar på eleverna.

Vi arbetar klassöverskridande inom olika teman som tex 
idrottsdagar, rastaktiviteter, Nobeldagen, FN-dagen, 
Skapardag.

Pedagoger arbetar klassöverskridande.

Det finns alltid vuxna rastvärdar ute på skolgården under 
rasttiden.

Pedagoger möts under morgonmöten för att se över dagens
struktur och organisation. Samtalar och informerar 
varandra om aktuella händelser och strategier för 
undervisning och handlingsplan utarbetas.

Resultat

Reflektioner sker kontinuerligt vid verksamhetsträffar med personal.

Analys

Analys utifrån resultat sker kontinuerligt i arbetslaget. 

Utvecklingsområden

Utifrån arbetet med resultat och analys, sammanställer vi vilka prioriteringar som bör göras i det 
fortsatta arbetet.



Handlingsplan – Åmmebergs förskoleklass

framtidskompetens
Målområde  

Skolans mål för digital kompetens är 
att alla elever:

 kunna använda och förstå 
digitala verktyg och medier

 ha ett kritiskt och ansvarsfullt 
förhållningssätt


I styrdokument står det:
”Alla elever ska ges möjlighet att 
utveckla sin förmåga digital teknik. De 
ska även ges möjlighet att utveckla ett 
kritiskt och ansvarsfull förhållningssätt
till digitalt teknik, för att kunna se 
möjligheter och förstå risker samt 
kunna värdera information.”
(Lgr11/rev18 s9)

  

Strategier

Så här tänker vi arbeta för måluppfyllelse

Vi arbetar för att alla elever ska få kunskap om och lära 
sig 

 hantera Ipads och datorer 
 hantera Ipads och datorer för att söka kunskap
 hantera digitala läromedel och appar 
 hantera ordbehandlingsprogram på dator

Genom undervisningen ska eleverna utveckla generell 
förståelse för programmering och hur programmering 
kan påverka omgivningen och samhället. 
Eleverna får kunskap om

 datorns delar och funktioner
 vad programmering är
 enkel programmering 

Eleverna ska utveckla sin förmåga att söka fram, samla 
in och bearbeta information från internetbaserade 
tjänster. De ska utveckla sin förmåga att bedöma 
informationens relevans genom att ha ett källkritiskt 
förhållningssätt.
Den källkritiska förmågan utvecklas genom 
diskussioner kring litteratur, nyheter och internet.

För att utveckla pedagogernas kunskaper om digital 
teknik och kunskaper om programmering,
genomför samtliga pedagoger Skolverkets kurs 
webbprogrammering under läsåret.
Pedagogerna får därmed konkreta exempel på hur 
programmering kan vara ett verktyg i undervisningen.

Digitala program som används bland annat;
Skolplus, Livet i bokstavslandet, Vektor, Garageband

Resultat

I undervisningssituationer med praktiskt arbete och diskussioner med eleverna, ser vi hur 
elevernas digitala kompetens utvecklas.
Analys

Analys utifrån resultat sker kontinuerligt i arbetslaget. 
Utvecklingsområden

Utifrån arbetet med resultat och analys, sammanställer vi vilka prioriteringar som bör göras i det 
fortsatta arbetet.



Handlingsplan – Åmmebergs fritidshem

Undervisning, utveckling och lärande

Målområde  

”I undervisningen ska eleverna 
uppmuntras och utmanas att pröva 
egna och andras idéer, lösa problem 
och omsätta idéerna i handling. 
Därigenom ska eleverna ges möjlighet
att utveckla kreativitet, nyfikenhet och 
tilltro till sin egenförmåga. 
Undervisningen i fritidshemmet ska 
komplettera förskoleklassen och 
skolan även genom att erbjuda 
eleverna rekreation och vila för hälsa 
och välbefinnande.”

(Lgr11/rev18 s22)

Matematik
”Matematik som redskap för att 
beskriva vardagliga företeelser och för
att lösa vardagliga problem.” 
(Lgr11/rev18 s 21)

Svenska
”Samtal, lyssna, ställa frågor samt 
framföra egna tankar, åsikter och 
argument om lika områden till 
exempel frågor och vardagliga 
händelser.” 
(Lgr 11/rev18 s 12)

Strategier

Så här tänker vi arbeta för måluppfyllelse

Vi inför fasta aktiviteter då vi ser att det skapar en trygghet
för barnen. Vi vill även skapa en trygg, rolig och 
stimulerande miljö där lek, skapande och fysisk aktivitet 
får stort utrymme. 
Genom högläsning får vi bra diskussioner med barnen. 
Barnen berättar och skriver egna berättelser tillsammans.

Samtal och kommunikation genomsyrar hela 
verksamheten. I samling, vid måltider, lekar, spel mm.

Matematiken genomsyrar verksamhet i det dagliga arbetet.
Idrott, bakning, pyssel, skogen, utelek och spel. 

Vi använder datorn till, att se på film, skriva berättelser, 
spela spel och rörelse som ”Just dance”.

Fritidshemmet strävar efter att träna barnen att fungera 
socialt, bli självständiga och respektera varandra. 
Vi har ett vårdat språk

Resultat

Resultat av kunskapsuppföljning, sammanställs och dokumenteras genom: 
Uppföljning av måluppfyllelse sker genom olika möten och samtal.

Analys

Analys utifrån resultat sker kontinuerligt i arbetslaget. 

Utvecklingsområden

Utifrån arbetet med resultat och analys, sammanställer vi vilka prioriteringar som bör göras i det 
fortsatta arbetet.



Handlingsplan – Åmmebergs fritidshem

Trygghet och studiero
Målområde

”Undervisningen ska ge eleverna ges 
möjlighet att utveckla goda 
kamratrelationer samt känna 
tillhörighet och trygghet i 
elevgruppen”

(Lgr11/rev18 s22)                  

Strategier

Så här tänker vi arbeta för måluppfyllelse

Vi inför fasta aktiviteter då vi ser att det skapar en trygghet
för barnen. Vi vill även skapa en trygg, rolig och 
stimulerande miljö där lek, skapande och fysisk aktivitet 
får stort utrymme. Genom högläsning får vi bra 
diskussioner med barnen. Barnen berättar och skriver egna
berättelser tillsammans.
Samtal och kommunikation genomsyrar hela 
verksamheten. I samling, vid måltider, lekar, spel mm.

Fritidshemmets elever och pedagoger samlas innan 
mellanmålet för närvaroregistrering, samtal och planering 
av eftermiddagen.

Samtal förs med eleverna utifrån önskemål om tex 
aktiviteter och inköp av spel, skapandematerial utifrån 
elevernas intresse. 

Resultat

Reflektioner sker kontinuerligt vid verksamhetsträffar med personal.

Analys

Analys utifrån resultat sker kontinuerligt i arbetslaget. 

Utvecklingsområden

Utifrån arbetet med resultat och analys, sammanställer vi vilka prioriteringar som bör göras i det 
fortsatta arbetet.



Handlingsplan – Åmmebergs fritidshem

Framtidskompetens
Målområde

Skolans mål för digital kompetens är 
att alla elever:

 kunna använda och förstå 
digitala verktyg och medier

 ha ett kritiskt och ansvarsfullt 
förhållningssätt

”Alla elever ska ges möjlighet att 
utveckla sin förmåga digital teknik. De
ska även ges möjlighet att utveckla ett 
kritiskt och ansvarsfull 
förhållningssätt till digitalt teknik, för 
att kunna se möjligheter och förstå 
risker samt kunna värdera 
information.”
(Lgr11/rev18 s9)

                

Strategier

Så här tänker vi arbeta för måluppfyllelse

Arbetar med olika former av digitala verktyg i vardagen, 
som tex spel lärspel, sällskapsspel med programmering, 
film, musik och rörelse- ”Just dance” via ljuskanon.

 Tydliga regler finns kring dessa digitala verktyg för 
eleverna.

Samtal förs med eleverna om spel och filmklipp från 
youtube.

Resultat

Genom samtal och diskussion sammanställs och dokumenteras måluppfyllelse: 

Analys

Analys utifrån resultat sker kontinuerligt i arbetslaget. 

Utvecklingsområden

Utifrån arbetet med resultat och analys, sammanställer vi vilka prioriteringar som bör göras i det 
fortsatta arbetet.



Likabehandlingsplan 
mot diskriminering och kränkande behandling 

Läsåret 2018-2019

Vår vision 
På vår skola ska alla känna sig trygga, säkra och sedda i skolan, förskoleklass och fritidshem. 
Alla ska känna sig respekterad för den man är.

Verksamhet som omfattas av planen
Förskoleklass, fritidshem och grundskola.

Ansvariga för planen
Personal och rektor

Planen gäller under läsåret 2018-2019 
Verksamheten kommer systematiskt kvalitetssäkra det pågående arbetet under läsåret. 
Revidering av planen sker under vårterminens slut. 

Elevernas delaktighet i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande 
behandling
Elevråd, klassråd, ordningsregler, kartläggning för rast ansvar, mentorsamtal, temadagar, 
trivselenkäter, Skolinspektionens enkät åk 5, fritidshemmets enkät.

Vårdnadshavarnas delaktighet i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande 
behandling
Genom löpande information till hemmen t.ex. genom veckobrev, föräldramöte, 
utvecklingssamtal, föräldraråd, Skolinspektionens enkät för elever i förskoleklass och åk 5 
samt fritidshemmets enkät.

Personalens delaktighet i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande 
behandling
Samtal, diskussioner och revidering av tidigare års plan. Likabehandlingsansvarig. 
Genomförande av temadagar.

Förankring av Likabehandlingsplanen
Likabehandlingsplanen görs känd genom klassråd, föräldramöten, föräldraråd, 
verksamhetsträffar och studiedagar. Likabehandlingsplanen skickas hem till alla 
vårdnadshavare, likabehandlingsplanen finns tillgänglig för alla i personalrummet och i 
klassrum.



Vad säger diskrimineringslagen och skollagen?

Diskrimineringslagen (2008:567)

I diskrimineringslagen anges diskrimineringsgrunderna och dessa berör missgynnande av skäl
som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Enligt uppdaterade bestämmelser i diskrimineringslagen från 2017-01-01 ska samtliga sju 
diskrimineringsgrunder inkluderas i det förebyggande och främjande arbetet.

Skollagen (2010:800) 
Skollagen behandlar utsatthet som inte faller under diskrimineringslagen men som däremot 
tas upp i skollagen. Kränkande behandling inkluderar i princip alla tillfällen då en person 
känner sig illa behandlad och i skollagens 6. kap anges vilka skyldigheter verksamheterna har 
gällande arbetet mot kränkande behandling.

Vad är diskriminering, trakasserier och kränkande behandling?

 Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling av 
individer eller grupper av individer utifrån olika grunder. De sju 
diskrimineringsgrunderna är kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, könsöverskridande identitet eller 
uttryck eller ålder. Diskriminering kan vara direkt eller indirekt.

 Trakasserier är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet och som 
har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Trakasserier kan utföras av 
vuxna gentemot barn och elever men även mellan barn-barn, elev-elev.

 Mobbing när en elev upprepade gånger blir utsatt för negativa handlingar t.ex. knuffar,
elaka kommentarer, utfrysning, från en eller flera elever. Det är mobbing när parterna i
en konflikt inte är jämnstarka utan den ena parten ständigt är i underläge och blir 
kränkt.

 Annan kränkande behandling ett uppträdande som, utan att vara trakasserier, kränker 
ett barns eller en elevs värdighet. T ex våld och misshandel, kroppsspråk, kränkningar 
genom text och bild, etc.



Förskoleklass och  grundskolan

Det främjande arbetet

Syftar till att lyfta fram sådana faktorer som förstärker respekten för allas lika värde. Det 
omfattar alla diskrimineringsgrunderna och är en naturlig del av det dagliga arbetet. Samt att 
det ska främja och förhindra kränkande behandling av elever.

Samtal förs med eleverna utifrån likabehandlingsplanens innehåll och betydelse. Alla vuxna 
på skolan samtalar med eleverna om deras skyldigheter, rättigheter och hur vi skapar trivsel 
på skolan. För att stärka elevernas självkänsla arbetar vi aktivt med att uppmärksamma deras
positiva egenskaper och prestationer. Vi pedagoger/lärare arbetar också med att stärka och 
vägleda eleverna i utvecklingen av deras sociala kompetenser.
Vi arbetar främjande genom att samarbeta åldersintergrerat med :
Terminsstarter  med lekstationer, temadagar, FN -dagen, Nobeldagen, lekdagar, 
friluftsdagar, pysseldagar, hälsotema. 
Våra två gyllene regler:

 När någon säger stopp eller sluta så måste man omedelbart sluta.

 Varje barn bestämmer över sig själv i leken, inte över något annat barn.

Ansvariga: Alla pedagoger

Det förebyggande arbetet

Syftar till att förhindra sådana faktorer som riskerar att leda till diskriminering, trakasserier 
eller kränkande behandling. Det förebyggande arbetet är ett pågående arbete som 
genomsyrar hela verksamheten. 

För att vårdnadshavarna ska kunna ta del av likabehandlingsplanen skickar vi hem den varje 
hösttermin. En gång per termin genomförs en trivselenkät bland eleverna. Uppföljning av 
enkäten sker via intervjuer utifrån de svar eleverna angett. 
Vid höstterminens första klassråd kartläggs skolans farliga och otrygga platser utifrån ett 
elevperspektiv. Detta tillsammans med pedagogernas iakttagelser ligger till grund för de 
rastansvarigas rörelseschema. Det finns alltid minst en vuxen på skolgården under rasterna 
med reflexväst. Under utvecklingssamtalen diskuteras elevernas trivsel.
Ansvariga: Alla pedagoger

Det åtgärdande arbetet

Innebär vad som ska göras när en elev kan ha utsatts för trakasserier eller kränkande 
behandling. Vid kränkande handling utgår vi från likabehandlingsplanens ärendegång.

Vid kränkande handling utgår vi från likabehandlingsplanen. Eleverna uppmanas att berätta 
om de uppmärksammar kränkande handlingar. Vuxen som observerar tendenser till 
trakasserande, diskriminerande eller kränkande handling ingriper direkt. Ingen kränkande 
handling får passera utan åtgärd. Pedagogerna hjälps åt vid konflikthantering. 
Likabehandlingsplanen utvärderas systematiskt under läsåret. 
Ansvariga: Alla pedagoger



Vår årliga plan för förskoleklass och grundskola.

Vår målsättning under läsåret 2017/2018:
Att våra elever ska känna sig trygga i vår verksamhet. samt att vi har genomfört lånekort för 
rastleksaker.

Åtgärder under läsåret 2017/2018:
Detta/dessa mål/målen uppfyller vi genom att:

 Erbjuda fler rastaktiviteter än tidigare under lunchrasterna
 Genomföra”lånekort” för rastleksaker.

Analys från läsåret 2017/2018:
 Vi såg att lekdagen hade positiv effekt på eleverna då de blev mer självständiga och tryggare i sin lek.
Friluftsdagar och studieresor stärker elevernas gemenskap över årskurserna.
Genom trivselenkätens resultat ser vi att våra elever trivs, efter trivselenkäten genomförs även
djupintervjuer med de elever där något särskilt har uppkommit. Detta för att säkerställa och 
utreda trivseln på skolan.
”Lånekort” för rastleksaker fungerade ej i praktiken, då det tog mycket resurser.
Pedagog planerar och ansvarar för organiserade rastaktiviteter under läsåret 2018/2019.

Ny kartläggning under läsåret 2018-2019 ska göras på följande vis:
Trivselenkäter med eleverna genomför två ggr/år innan höstlov och påsklov.

Målsättning under läsåret 2018-2019:
Att våra elever ska känna sig trygga i vår verksamhet.

Åtgärder under läsåret 2018-2019:
Detta/dessa mål/målen uppfyller vi genom att:

 Erbjuda organiserade rastaktiviteter under lunchrasten.

Ansvariga: Arbetslaget.

Årets plan ska utvärderas senast: datum 190530. 
Likabehandlingsansvarig är ansvarig att planen blir utvärderad och reviderad, hela arbetslaget 
är delaktiga i utvärderingen.



Fritidshemmet

Det främjande arbetet

Syftar till att lyfta fram sådana faktorer som förstärker respekten för allas lika värde. Det 
omfattar alla diskrimineringsgrunderna och är en naturlig del av det dagliga arbetet. Samt att 
det ska främja och förhindra kränkande behandling av elever.

Samtal förs med eleverna utifrån likabehandlingsplanens innehåll och betydelse. Alla vuxna 
på fritidshemmet samtalar med eleverna om deras skyldigheter, rättigheter och hur vi skapar 
trivsel på fritidshemmet. För att stärka elevernas självkänsla arbetar vi aktivt med att 
uppmärksamma deras positiva egenskaper och prestationer. Vi pedagoger/lärare arbetar 
också med att stärka och vägleda eleverna i utvecklingen av deras sociala kompetenser.
 
Våra två gyllene regler:

 När någon säger stopp eller sluta så måste man omedelbart sluta.

 Varje barn bestämmer över sig själv i leken, inte över något annat barn.

Ansvariga: Alla pedagoger

Det förebyggande arbetet

Syftar till att förhindra sådana faktorer som riskerar att leda till diskriminering, trakasserier 
eller kränkande behandling. Det förebyggande arbetet är ett pågående arbete som 
genomsyrar hela verksamheten. 

För att vårdnadshavarna ska kunna ta del av likabehandlingsplanen skickar vi hem den varje 
hösttermin. En gång per termin genomförs en trivselenkät bland eleverna. Uppföljning av 
enkäten sker via intervjuer utifrån de svar eleverna angett. Under utvecklingssamtalen 
diskuteras elevernas trivsel.
Ansvariga: Alla pedagoger

Det åtgärdande arbetet

Innebär vad som ska göras när en elev kan ha utsatts för trakasserier eller kränkande 
behandling. Vid kränkande handling utgår vi från likabehandlingsplanens ärendegång.

 Vuxen som observerar tendenser till trakasserande, diskriminerande eller kränkande 
handling ingriper direkt. Ingen kränkande handling får passera utan åtgärd. Pedagogerna 
hjälps åt vid konflikthantering. Vid behov av stöd och hjälp finns Barn- och elevhälsoteam. 
Ansvariga: Alla pedagoger



Vår årliga plan för fritidshemmet.

Vår målsättning under läsåret 2017/2018:
Att våra elever ska känna sig trygga i vår verksamhet. 

Åtgärder under läsåret 2017/2018:
Detta/dessa mål/målen uppfyller vi genom att:

 Elever får välja aktivitet under tid på fritidshemmet och ”bussväntan” genom att sätta 
upp sin bild på aktivitetstavla.

Analys från läsåret 2017/2018:
Vi ser att val av aktivitet ger en trygghet till eleverna och personal, så detta fortsätter vi att 
arbeta med.

Ny kartläggning under läsåret 2018-2019 ska göras på följande vis:
Fritidsenkät genomför på vårterminen.

Målsättning under läsåret 2018-2019:
Under detta läsår vill vi arbeta med att arbeta med fritidshemmets främjande arbete. 
Fritidshemmet ska arbeta för att eleverna utvecklar sin förståelse för människors olikheter och
alla människors rätt till att känna delaktighet och att alla våra elever ska känna sig trygga i vår
verksamhet.

Åtgärderunder läsåret 2018-2019:
Detta/dessa mål/målen uppfyller vi genom att:

 Fasta aktivitetsval.
 Tydliga rutiner för eleverna och personal.

Ansvariga: Arbetslaget.

Årets plan ska utvärderas senast: datum 190530. 
Likabehandlingsansvarig är ansvarig att planen blir utvärderad och reviderad, hela arbetslaget 
är delaktiga i utvärderingen.



Vad gör vi på fritidshemmet/förskoleklassen/skolan om någon blir utsatt?

Ärendegång                                        Ansvar

När någon i arbetslaget uppmärksammar eller får veta att 
något barn/elev är eller kan vara utsatt för kränkande eller 
diskriminerande handling anmäls ärendet skyndsamt till 
rektor/förskolechef.

Rektor /förskolechef för anmälan vidare till huvudman. 
Anmälda ärenden på enhetsnivå rapporteras på nästkommande
nämndsammanträde. 
Händelsen utreds och dokumenteras. Samtal genomförs med 
de som är berörda. Samtalen är tydliga och konkreta där det 
tydliggörs att den kränkande eller diskriminerande handlingen 
måste upphöra. 
Verksamheten gör en bedömning av läget och diskuterar 
situationen med varandra, de berörda barnen/eleverna och 
vårdnadshavare.
Vid behov tas kontakt med barn och elevhälsan.

Arbetslag

Dokumentation och uppföljning sker fortlöpande. 
Datum, iakttagelser, vidtagen åtgärd, ansvarig för åtgärden och
när uppföljning sker dokumenteras.
En handlingsplan upprättas vid behov.

Arbetslag

Om behov finns av ytterligare insatser så kallar 
rektor/förskolechef till en träff med vårdnadshavare, personal 
och ex personal från barn och elevhälsa. 

Rektor/förskolechef

Kvarstår problemen kontaktas barn och elevhälsan, 
socialtjänst och/eller polismyndigheten.

Rektor/förskolechef

När du misstänker eller vet att ett barn är utsatt:
Kontakta utan dröjsmål någon i likabehandlingsgruppen eller någon annan av skolans 
personal

Om en vuxen kränker ett barn/elev överlämnas ärendet omedelbart till rektor.

- Ärenden som anses vara diskriminering eller kränkande behandling anmäls skyndsamt till 
rektor/förskolechef för vidare anmälan till huvudmannen.
- Anmälda ärenden på enheten rapporteras på nästkommande nämndsammanträde.



Likabehandlingsansvariga:

Carina Pedersen
Kristina Eriksson  0583- 820 40

Barn och elevhälsoteam:

Skolsköterska: Anne Fredriksson 070-3498818
Kurator: Karolina Sundberg 070-326 52 51
Specialpedagog: Suzanne Leandersson Ring 070-329 23 71 
Rektor/förskolechef: Åsa Persson 0583- 811 21, 070-257 74 90

Telefonnummer;
Åmmebergs skola: 0583-820 40
Åmmebergs fritidshem: 0583-813 36
Åmmebergs förskola: 0583-810 22, 811 96

Elevs frånvaro – rutiner på Åmmebergs skola läsåret 2018-19
Vårdnadshavare anmäler frånvaro till skolan, tele nr: 0583-820 40 
Före kl 7.45 vid sjukdom eller annan frånvaro (Om ingen har möjlighet att svara, lämna 
meddelande på telefonsvarare). 
Personal på skolan lyssnar av telefonsvararen varje morgon. Frånvaro skrivs upp. Frånvaron 
förs in i Infomentor av mentor. 
Om frånvaro ej anmälts och eleven ej har kommit till skolan, ringer skolan hem för att 
säkerställa frånvaro
Frånvaro ska anmälas till skolan och även när barnet återkommer. 

Kommunens handlingsplan vid frånvaro Askersunds kommun har utarbetat en 
handlingsplan med rutiner och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i förskolor 
och grundskolor. (se Askersunds kommuns hemsida)

I handlingsplanen beskrivs hur man arbetar aktivt med att främja, utreda och åtgärda frånvaro.
Handlingsstrategin gäller både giltig frånvaro och ogiltig frånvaro eftersom det kan försvåra 
elevens möjligheter att uppnå kunskapsmålen. 

Elever med särskild kost
Föräldrar och meddela Åmmbergs kök telenr: 0583-811 75 och anmäler elevens frånvaro.



Trafikpolicy
- för alla grundskolor (F-9) i Askersunds kommun
Nollvisionen är grunden i Askersunds kommuns övergripande trafikpolicy. Nollvisionen 

betyder att ingen ska behöva dödas eller bli svårt skadad i trafiken. Allt trafikarbete 
stöds av gällande lagar och regelsystem. Övergripande denna policy är kommunens 
trafiksäkerhetspolicy.

Utgångspunkten i skolans trafikpolicy, är att alla barn i Askersunds kommun ska ha trygg och
säker trafikmiljö och att inget barn ska skadas i trafiken. Ansvaret för barn i trafiken 
ligger alltid på vuxna. 

Ansvarsfördelning
Barns beteende i trafiken är ett delat ansvar mellan alla berörda aktörer. 

Alla medarbetare, vårdnadshavare samt elever ska känna till kommunens trafikpolicy 
och verka efter dess intentioner.

Vårdnadshavaren
- är alltid huvudansvarig för sitt barn
- är ansvarig till och från hållplats (skolskjutsbarn) eller skolan
- är ansvarig om barnet är på skolgården på fritiden
- har ansvaret för att elevens cykel/moped är trafiksäker och lagligt utrustad 
- är ansvarig för att eleven använder hjälm till och från skolan
- ska vid körning av elever på uppdrag av skolan ta del av och följa kommunens policy

Kommunen
- ska verka för en säker trafikmiljö (skolor och hållplatser) för alla kommunens skolelever
- ska kalla till och genomföra samrådsträffar med alla berörda vid läsårets inledning

Skolan (rektor)
- är ansvarig för eleven under skoltid 
- ska utse en trafikansvarig 
- ska hålla personal, föräldrar och elever uppdaterade om policyn och dess innehåll
- ska tillse att det vid behov finns personal på plats vid buss av-/påstigningsplatsen

Fritidshem/förskola
är ansvarig under vistelsetiden

Trafikansvarige
- ska hålla sig uppdaterad i trafikfrågor och kopplingen till läroplanen
- ska delta i träffar som kommunens ansvarige kallar till
- ska svara för att skolans pedagoger får löpande uppdatering inom området
- ska svara för att trafiksäkerhetsaktiviteter genomförs på skolan

Pedagogerna
- ska ta till sig information från trafikansvariga, informera elever och vårdnadshavare
- ska ta till sig och leva upp till intentionerna i policyn
- ska använda cykelhjälm och följa gällande lagstiftning vid aktiviteter under skoltid



Bussbolagen
- är ansvariga när eleven är i bussen
- ansvarar för att transporten sker på säkert sätt till och från skolan
- ska påminna eleverna om att använda bälte i bussen
- ska delta vid trafikövningar på skolan
- ska delta i de gemensamma träffarna i inledningen av höstterminen

Eleven
- bör inte cykla ensam till skolan före årskurs 4
- ska använda cykelhjälm vid aktiviteter i skolans regi
- får inte lämna skolans område utan vuxens tillstånd (gäller F-5)

ALLA medarbetare, vårdnadshavare samt elever och andra berörda ska känna till 
kommunens trafiksäkerhetspolicy och verka för dess intentioner.
Denna policy är ett levande dokument och ska regelbundet revideras.

Lagar och förordningar
Trafikförordning (1998:1276)
De flesta trafikreglerna finns i trafikförordningen, bland annat användandet av cykelhjälm och

bälte i buss.
Fordonsförordningen (2009:211)
Här går att läsa om cykelns utrustning.
Transportstyrelsens föreskrifter om cyklar (TSFS 2009:31)

Telefonnummer läsår 2018-2019

Trafikansvarig på skolan: Johanna Martin 0583-820 40

Kommunens skolskjutsansvarig: Helen Albrektsson 0583-811 51

Skolskjutsentreprenör: Sandarna Trafik AB, 073-914 56 01



Ordningsregler i Åmmebergs skola

 Eleverna är rädda om sina egna och andras saker.

 Vi är rädda om varandra.

 Mobiltelefoner ska vara avstängda och undanlagda både på skolan och 
fritidshemmet om inget annat medges. 

 På lektionerna skall det vara arbetsro.

 Vi pratar i samtalston och använder ett vårdat språk.

 På rasterna är man ute om inte annat medges.

 När rasten är slut, går vi direkt till planerad lektion/aktivitet.

 Snöboll kastats bara  på bestämd plats på skolgården.


