Årsunda kyrkskola

Arbetsplan för Årsunda kyrkskola åk 1-6 läsåret 2015-2016
MEDBORGARE (Kunskapsnämndens mål)




Resultatet för lärande och kunskap förbättras jämfört med närmast föregående mätning.
Elevernas inflytande över arbetsformer och innehåll i lärandet och undervisningen förstärks,
liksom deras formella inflytande.
Alla barn och unga har likvärdiga möjligheter att pröva och utveckla förmågor, kunskaper och
intressen utan att begränsas av diskriminerande könsstrukturer.

Normer och värden
Mål 2015-2016
Alla barn på Årsunda skola ska känna sig trygga och respekterade.
Alla barn ska känna att de blir väl behandlade av alla vuxna på skolan.
Alla barn ska känna att de blir väl behandlade av sina skolkamrater.
Alla barn och unga har likvärdiga möjligheter att pröva och utveckla förmågor, kunskaper och
intressen utan att begränsas av diskriminerande könsstrukturer.
Mått
Att nå resultatet minst 3,0 i åk 3 och 5 i kommunenkäten samt i skolans egen enkät (alla klasser) på
frågan om:
 trygghet
 vuxnas bemötande
 klasskamraters bemötande
 flickor och pojkar behandlas likvärdigt av alla vuxna på skolan
Metod
Vi förväntar oss att nå våra mål genom att:
När
Aug-sept

Vad
Revidera våra ordningsregler.

Aug-sept

Samtala med eleverna om dessa rättigheter och
skyldigheter. Göra eleverna medvetna om tänkbara
konsekvenser.

Sept

Förankra ordningsreglerna samt tänkbara konsekvenser
hos föräldrarna på höstens föräldramöte.

Klasslärarna

Aug

Att all personal redan vid skolstart presenterar sig för
eleverna i förskoleklassen och åk 1. Om de känner igen
personalen så ökar tryggheten.
Att alltid ha schemalagda rastvärdar som bär
reflexvästar. Att rastvärdarna cirkulerar hela

All personal

Hel
läsåret

Ansvar
Rektor samt all
personal
Klasslärarna

All personal

Skolstart
Aug-sept,
jan-feb
Hela
läsåret
Hela
läsåret

Hela
läsåret
Varje
månad

skolområdet. Att vi tydligt uppmärksammar elevernas
behov av hjälp.
Schema för rastvärdar sätts upp vid varje klassrum.
Att starta varje termin med temat ”Nätvett” där vi
arbetar för att motverka nätmobbing.
Att pedagogen är extra uppmärksam på vad som händer
i omklädningsrummen i samband med idrotten. Vid
behov extra personal vid ombyte.
Arbeta åldersintegrerat i vissa temaarbeten och elevens
valdagar samt vid flera andra aktiviteter. Att utvärdera
och ta tillvara elevernas åsikter om hur
ämnesövergripande arbetet fungerar.
Ha organiserade rastaktiviteter på förmiddagsrasten på
måndagar.
Skapa hemgrupper (åk f-6) som ses en gång/månad och
gör en organiserad aktivitet.

Rektor
Mjukvaruansvarig
Rektor samt
idrottslärare
AL-ledarna
Arbetslagen

Fritidspedagoger
Trygghetsambassadörer
Klasslärarna

Kunskaper
Mål 2015-2016
Att flertalet elever når nivå grön och blå i måluppfyllelsen i svenska för att ha nödvändiga redskap i
alla ämnen.
Att flertalet elever når nivå grön och blå i måluppfyllelsen i matematik.
Att flertalet elever i årskurs 4-6 når nivå grön och blå i måluppfyllelsen i engelska.
Att öka IT-kompetensen hos elever och pedagoger.
Mått
Att flera elever når nivå grön eller blå i svenska jämfört med föregående år i alla årskurser.
Att flera elever når nivå grön eller blå i matematik jämfört med föregående år i alla årskurser.
Att flera elever i årskurs 4-6 når nivå grön eller blå i engelska jämfört med föregående år.
Att vi följer vår IT-strategi.
Metod
Vi förväntar oss att uppnå våra mål genom att:
När
Hela läsåret

Hela läsåret

Hela läsåret
Hela läsåret
Hela läsåret
Hela läsåret
Hela läsåret

Vad
Att arbeta med att öka tilltron till sin egen förmåga i
matematik så att de vågar försöka bl.a. genom att arbeta i
mindre grupp, lösa uppgifter tillsammans.
Öka automatiseringen när det gäller taluppfattningen genom
att individualisera färdighetsträningen med hjälp av olika ITprogram.
Öka samarbetet och sambedömningen mellan teoretiska och
praktiska ämnen.

Ansvar
Klasslärarna

Skapa och arbeta utifrån en språkplan från förskoleklass - åk
6.
Arbeta strukturerat utifrån nytt material i engelskan.
Omfördela Engelska tiden så att det på sikt ligger 90 min i åk
3 och inget i åk 1, 2.
Vi följer vår IT-strategi och genomför de olika delmål vi satt
upp för varje åk.

Spec.lärare

Klasslärarna

Alla lärare
Rektor

En-lärare.
Rektor
Alla
pedagoger

Hela läsåret

Vi får kompetensutveckling av skolans mjukvaruansvarige.

Alla
pedagoger.

Elevernas ansvar och inflytande
Mål 2015-2016
Alla elever ska känna att de har möjlighet att vara med och påverka sin arbetsdag i skolan inom givna
ramar.
Alla elever ges möjlighet att påverka och bli delaktig i sin IUP.
Mått
Att uppnå minst 3,0 i kommunenkäten på frågorna om:
 man har möjlighet att påverka hur man ska arbeta i skolan
 man upplever att pedagogerna tar hänsyn till elevernas åsikter

Metod
Vi förväntar oss att uppnå våra mål genom:
När
Hela
läsåret
1 gång/
termin
Hela
läsåret
Hela
läsåret
Hela
läsåret

Vad
Arbeta utifrån gemensamma rutiner och dokument för IUP-arbetet i
alla årskurser.
Varje termin avsätta tid för IUP- arbete i klassrummen.

Ansvar
Lärarna

Visa tydligt när de är med och påverkar.

Lärarna

Att arbeta med enkla, tydliga former av utvärderingar och
dokumentera dem.
Att låta eleverna vara med och ansvara för skolgemensamma
aktiviteter som t.ex. talangjakten, novellfesten, biblioteket,
rastaktiviteter mm.

Lärarna

Lärarna

All personal

MEDARBETARE (Kunskapsnämndens mål)



Medarbetarna inom kunskapsförvaltningens ansvarsområde är förtrogna med målen i
nationella styrdokument och lokala arbetsplaner samt ser sitt ansvar för helheten.
Medarbetarna inom kunskapsförvaltningens ansvarsområde har en hälsosam arbetssituation.

Mål 2015-2016
Att all personal på Årsunda skola ska känna att de har stöd från sin rektor.
Att all personal på Årsunda skola upplever att de har en bra arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning.
Mått
Att öka andelen medarbetare i medarbetarenkäten som upplever att de har:
 Stöd från sin rektor
 En rimlig arbetsbelastning
Metod
Vi förväntar oss att uppnå våra mål genom att:

När
oktober
Hela
läsåret
Hela
läsåret
Aug-sept
Hela
läsåret

Vad
Att all personal svarar på medarbetarenkäten.
All personal har möjlighet att kontakta rektor och förvänta sig
en snabb återkoppling.
All personal får hjälp av rektor att omprioritera
arbetsbelastningen vid behov.
Vi ser över vårt mötesschema och gör justeringar som minskar
arbetsbördan.
Vi behöver skapa tydliga rutiner för vad som gäller när personal
är frånvarande.

Ansvar
All personal
Rektor samt
all personal
Rektor samt
all personal
Rektor
Rektor
All personal

HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING (Kunskapsnämndens mål)


I Sandvikens skolor får alla elever kunskap och stöd för en hälsosam livsstil och för att bidra
till ett ekologiskt hållbart samhälle.

Mål 2015-2016
Att alla elever har fått kunskap och stöd för en hälsosam livsstil.
Att alla elever har fått kunskap och stöd för att kunna bidra till ett ekologiskt hållbart samhälle.
Mått
Att uppnå minst 90 % på frågan i kommunenkäten om:
 Jag deltar i någon form av fysisk aktivitet varje dag i skolan.
 Jag har i skolan fått kunskap om hur jag ska motionera för att må bra.
 Jag har i skolan fått kunskap om hur jag ska äta för att må bra.
 Jag har i skolan fått kunskap om varför det är viktigt att ta hänsyn till miljön.
Att uppnå minst 3,0 på frågan i kommunenkäten om:
 Jag kan äta i lugn och ro i skolan.
Metod
Vi uppnår våra mål genom att:
När
Hela
läsåret
En gång/
läsår
4 gånger/
läsår
Mars
Hela
läsåret
Hela
läsåret
Hela
läsåret

Vad
Att få in en organiserad rörelselek på rasterna/vecka.

Ansvar
Fritidsped.

Att ha tema kost-hälsa-motion och göra eleverna medvetna om
sina egna hälsovanor. Vi bjuder in passande personer utifrån för
att tala om detta.
Att stimulera till rörelse i samband med Årsunda klassikern (åk 46). Vi inför även Lilla klassikern (f-3).
Vi uppmärksammar miljön i åk F-6 i samband med Earth Hour.
Att vi sorterar våra sopor. Vi städar skolgården och närmiljön.

Arbetslagen

Att utnyttja den fina naturen runt skolan med utomhuslektioner.

Pedagogerna

Återkommande samtal i klassrummen om ljudnivån i matsalen.
Uppmärksamma ljudmätaren (örat). Minst en vuxen äter med
varje grupp.

Alla
pedagoger
All personal
Pedagogerna

