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MEDBORGARE
Kunskapsnämndens mål 2015
Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger grunden för fortsatt
utbildning och arbetsliv, demokratiskt samhällsliv och personlig
utveckling.
Alla barn/elever upplever att de pedagogiska verksamheterna är
stimulerande, trygga och lärorika.
Alla elever klarar kunskapskraven. Skolan utformas och anpassas så att
alla elever får stöd och stimulans att utvecklas så långt som möjligt
utifrån sina förutsättningar.
Barns och elevers inflytande över arbetsformer och innehåll i
undervisningen förstärks, liksom deras formella inflytande.
Alla barn och elever har likvärdiga möjligheter att pröva och utveckla
förmågor, kunskaper och intressen utan att begränsas av diskriminerande
strukturer.
1. Normer och värden
Mål:
Skolans värdegrund, ordningsregler och dess konsekvenser ska
alla elever och vårdnadshavare ha kännedom om.
Mätmetod:
Skriftligt visa att de tagit del av informationen på
utvecklingssamtal (gäller vårdnadshavare och elever).
Aktiviteter:
 Information på föräldramötet
 Upptaktsdagar i början av terminen där vi har olika
gruppövningar
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Gemensam skolresa
Fortsatt arbete med värdegrundsfrågor under hela läsåret

Ansvar:
All personal
Tid:
Lå:15/16
2. Kunskaper
Mål:
Ett språkutvecklande arbetssätt ska genomsyra alla ämnen
så att eleverna utvecklar sin förmåga att tala,
lyssna, samtala, läsa och skriva.

Mätmetod:
Prov, frågesport, samtal och observationer
Aktiviteter:
 Implementera nya ord och begrepp i alla ämnen och använda
dessa.
 Stöttning genom bilder, tecken, kamrater, läraren.
 Arbeta med olika texttyper (genre)
 Skriva gemensamma och individuella texter
 Bearbeta olika texter (innan, under, efter läsningen)
 Regelbundna lässtunder
Ansvar:
All personal
Tid:
Lå: 15/16

3. Ansvar och inflytande
Mål:
Alla elever ges möjlighet att ansvara för och ha inflytande över
arbetet med sin egen språkutveckling.
Aktiviteter:
Eleverna är delaktiga vid val av litteratur, utbildningsfilmer,
pedagogiska program.
Eleverna turas om att leda morgonsamling, klassråd.
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Tid:
Lå: 15/16
MEDARBETARE
Kunskapsnämndens mål 2015
Medarbetarna har en stimulerande och hälsosam arbetssituation.
Medarbetarna har kompetens för att stödja alla barn och elever så att de
når kunskapskraven.
Mål:
Ett språkutvecklande arbetssätt ska genomsyra alla ämnen
så att eleverna utvecklar sin förmåga att tala,
lyssna, samtala, läsa och skriva.
Aktivitet:
 Studiecirkel i personalgruppen (arbeta med boken ”Stärk
språket stärk lärandet”).
 Klasslärare och klassassistent har gemensam tid för planering
och reflektion.
Ansvar:
All personal
Tid:
Lå: 15/16
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