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Arbetsplan för Herrhagsskolan 
  

 

Skollagen föreskriver att det ska finnas en planering, uppföljning och utveckling av 

utbildningen på enhetsnivå (4 kap 4 §). Planeringen är en del av det systematiska 

kvalitetsarbetet. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet är att de mål som finns 

för utbildningen i skollagen och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls (4 kap 5 §).  

 

Här presenteras föreskriven planering enligt 

1. Skolans styrdokument som utgår från skollagen, läroplanen och andra nationella 

mål, samt   

2. enligt barn- och ungdomsnämndens verksamhetsplan. Den delen av planeringen 

har sin grund i kommunens styrmodell och målstruktur.  

 

Arbetsplanen för Herrhagsskolan utgår från den struktur som finns i Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr -11. I planeringen finns också 

utgångspunkter från andra föreskrifter (nationella mål).  

 

Det är rektor som beslutar om arbetsplanen. Personalen deltar i framtagandet av 

arbetsplanen. Eleverna deltar i remissarbetet via elevråd och klassråd. Vårdnadshavarna 

deltar via föräldrasamverkan och klassmöten. Arbetsplanen utvärderas  

• kontinuerligt under arbetsåret 

• under planeringstid, studiedagar och utvärderingsdagar 

• i samband med skolinspektionens skolenkät 

 

 

  

Linda Karlsson och Maria Mangelin 

Rektorer Herrhagsskolan 
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Motto 

Det är viktigt för mig att det går bra för dig! 

 

Vision 

Alla ska känna trygghet, respektera varandra, trivas och med glädje gå till skolan. 

  

1. Normer och värden 

 

Skolan ger förutsättningar för 

• Ett förhållningssätt där vi visar varandra respekt, hjälper varandra och bemöter 

andra som vi själva vill bli bemötta, samt använder ett vårdat språk – även 

kroppsspråk – mot alla. 

• Kunskap om de demokratiska rättigheterna och allas lika värde samt att det 

praktiseras. 

• Kunskap och förmåga att göra medvetna etiska ställningstaganden 

• Att alla tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering eller kränkningar 

• Jämställdhet mellan flickor och pojkar 

• Att alla känner sig trygga på skolan 

• Att alla har studiero 

• Att elever som kommer inflyttande särskilt tas om hand av personal och kamrater 

• Att alla visar respekt och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare 

perspektiv 

 

Metoder och aktiviteter 

• Aktivt arbeta med vårt språkbruk på skolan, ta hjälp av VAS (Vård Av Språk) 

• Utvecklingssamtal, IUP med skriftliga omdömen  

• Klassråd regelbundet med 2-3 veckors mellanrum. Frågor som alltid tas upp i 

klassrådet är trivseln i klassen och trivseln i skolan.  Klasslärarna ansvarar. 

• Elevråd åk F-6 med möten 4 ggr/läsår. Rektorn ansvarar.  

• Matråd åk 3-6 med möten minst en gång per läsår. Rektorn ansvarar. 

• All personal ska uppmuntra och möjliggöra diskussioner om gällande värderingar 

och normer. 

• Klasslärarna delar ut och går igenom ordningsregler början av varje termin. Vi 

arbetar aktivt hela terminen med värdegrundsreglerna. 

• Aktiviteterna, främjande och förebyggande, i likabehandlingsplanen ska 

genomföras.   

• Elevhälsan träffas en gång i veckan för kartläggningar, uppföljningar och samtal. 

• Mentorsträffar/klasskonferens med elevhälsoteamet varje termin.  

• Arbetslagen bokar tid med elevhälsoteamet utifrån behov. 

• Nyinflyttade elever tas emot enligt en särskild rutin. 

• Deltagande i världsomröstningen ”Jordens barns pris” för barnets rättigheter. 

• Trygghetsteamet och elevhälsoteamet ska i september varje år presentera sig för 

eleverna. 

• Elevhälsoteamet närvarar vid höstens föräldramöte. 

• Vi arbetar med normer och värden för att garantera trygghet, studiero och hög 

närvaro bland eleverna. 
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• Fritidshemmens dag uppmärksammas varje år i maj. 

• Rastverksamhet med Trivselprogrammet och utökade resurser av personal. 

 

Uppföljning och utvärdering 

• Trivseln utvärderas i skolenkäten samt i samband med utvecklingssamtal och 

hälsosamtal med skolsköterska.  

• Ordningsregler och värdegrundsregler utvärderas varje år tillsammans med 

elevrådet och skolans personal i maj/juni.  

 

Kommunens gemensamma värdegrund 

Kommunens gemensamma värdegrund fungerar som en kompass för hur arbetet ska 

utföras. Värdegrunden riktar sig till medarbetarna. Kärnan i värdegrunden är: 

• Vi är till för Karlstadsborna 

• Vi ser framåt och utvecklar vår verksamhet 

• Vi genomför vårt uppdrag med engagemang 

• Vi är en kommun i gott skick 

• Vi når goda resultat 

 

Uppföljning och utvärdering av kommunens värdegrund sker dels via kommunens kund- 

och brukarundersökning, dels via vårt bokslut. 

 

2. Kunskaper 

 

Skolan ger förutsättningar för att 

• Eleverna får strukturerad undervisning under lärares ledning 

• Elevernas nyfikenhet, utforskande och lust att lära väcks. Entreprenöriellt lärande 

praktiseras genom att eleverna får lösa problem och omsätta idéer i handling på 

ett kreativt sätt. 

• Eleverna får lära genom att prova olika arbetssätt 

• Eleverna ges utrymme för sin egen förmåga att själva skapa och använda olika 

uttrycksmedel 

• Eleverna utvecklas harmoniskt och känner trygghet 

• Undervisningen organiseras så att varje elev möts på den nivå eleven befinner sig 

• Elever som är i behov av särskilt stöd uppmärksammas och får nödvändigt stöd 

• Eleverna får använda digital teknik för informationssökning, kommunikation, 

skapande och lärande. 

 

Metoder och aktiviteter 

• Läraren undervisar och leder eleven i att sortera, värdera och jämföra 

information. 

• Eleven lär sig olika strategier och tekniker för att söka information, redovisa 

samt lösa problem. IT ska finnas med som en del av strategierna. 

• Eleven får utveckla sin egen inlärningsstil genom att pröva olika arbetsmetoder 

• Kreativt material används kontinuerligt som en del av det entreprenöriella 

lärandet. 
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• NTA-lådor – Naturvetenskap och teknik för alla – används till eleverna efter att 

lärarna har fått kompetensutveckling i metodiken. 

• Samarbetsövningar och värderingsövningar används regelbundet 

• Anpassat material används för elever i den omfattning det behövs för att nå 

kunskapskraven och för att stimulera att varje elev utvecklas så långt som 

möjligt. Elever i behov av särskilt stöd ges sådant stöd efter utredning och beslut 

av rektorn.    

• För elever som riskerar att inte nå kunskapskraven tillämpas särskilda rutiner. 

Ansvarig EHT. 

 

Uppföljning och utvärdering 

• Nationella prov i svenska och matematik i åk 3, samt engelska, svenska och 

matematik för åk 6  

• Kartläggande tester av utvecklingen i svenska och matematik (DLS; ALP; 

diamant; Skolverkets bedömningsstöd F-3)  

• Mentors- respektive arbetslagssamtal med elevhälsoteamet regelbundet. 

• Utvecklingssamtal med IUP och skriftliga omdömen samt betyg i årskurs 6 

 

3. Elevens ansvar och inflytande 

Skolan ger förutsättningar för att 

• Undervisningen ger eleverna större ansvar och inflytande för sina studier och sin 

arbetsmiljö i takt med stigande ålder och mognad 

• Eleverna får kunskap om demokratins principer samt utvecklar sin förmåga att 

arbeta i demokratiska former 

 

Metoder och aktiviteter 

• I undervisningen får eleverna träna på att göra egna planeringar, pröva olika 

arbetssätt och arbetsformer. Läraren handleder eleverna genom att påvisa olika 

arbetssätt och underlätta elevernas planering. 

• Eleverna tränas i att bedöma sin och kamraternas arbetsinsats och utvärdera 

resultatet. 

• Alla elever ges möjlighet att komma till tals i gruppen 

• Alla elever och vårdnadshavare ges möjlighet att framföra klagomål, kritik och 

synpunkter. 

• Klassråd hålls regelbundet. 

• Elevråd med representanter från åk F till åk 6 hålls 4 ggr/läsår.  Rektorn ansvarar. 

• Matråd med representanter från åk 3 till åk 6 och skolköket hålls minst en gång 

per läsår. Rektorn ansvarar. 

• Eleverna ges kontinuerlig träning i att ta ansvar för sig själv, skolmaterial, andras 

saker samt vår skola samt om miljön i vidare mening. 

 

Uppföljning och utvärdering 

• Kontinuerlig uppföljning i klassen efter varje avslutat arbetsområde 

• Utvecklingssamtal med IUP och skriftliga omdömen 

• Klassråd 

• Elevens inflytande och ansvar utvärderas i skolenkäten. 
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4. Skola och hem 

Skolan ger förutsättningar för  

• Ett gott samarbete mellan skolan och hemmen där vårdnadshavarna ses som en 

viktig resurs 

• Vårdnadshavarnas delaktighet och ansvar för det egna barnets skolgång 

• Vårdnadshavarnas möjlighet att vara väl informerade om skolans verksamhet och 

det egna barnets utveckling 

• Att samarbetet präglas av respekt för elevens integritet 

  

Metoder och aktiviteter 

Lärarens ansvar 

 

• Kontinuerlig information om elevens och klassens arbete och verksamhet 

• Minst ett utvecklingssamtal per termin samt IUP med skriftliga omdömen en 

gång per läsår. Vidare hålls minst ett föräldramöte per läsår. Betyg ges från åk 6.  

• Föräldrarepresentanter utses för deltagande i samverkansträffar med rektor en 

gång per termin.  

• Herrhagsskolans arbetssplan ska finnas tillgänglig på skolans hemsida. 

 

Rektorns ansvar 

 

• Särskild information till hemmen vid läsårets start som gäller värdegrund, rutiner 

och möten: 

o Inbjudan till höstens föräldramöten 

o Meddelande till hemmen 

o Ordningsregler och värdegrundsregler 

o Klagomålsrutin 

o Årlig plan mot diskriminering och kränkningar inkl likabehandlingsplan 

• Skolkatalog till alla hem och all personal under höstterminen 

• Regelbunden kommunikation via sajterna till hemmen. Rektors ansvar. 

• Information från skolledningen och elevhälsoteamet vid höstens första 

föräldramöte 

• Särskilda informationsmöten: 

- information till föräldrar i blivande förskoleklass 

 - information om språkval inför skolår 6 (rektor åk 7-9 Norrstrandsskolan) 

 - information om musikklass, engelskklass och profilklasser 

 - medverkan på särskilda föräldramöten.  

• Rektor åk 7-9 Norrstrandsskolan informerar om åk 7 och övergången från åk 6 till 

åk 7 (bilaga 9). 

 

 

Uppföljning och utvärdering 

Utvecklingssamtalet 
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5. Övergång och samverkan 

Skolan ger förutsättningar för  

• Gott samarbete mellan förskoleklass, skola och fritidshem för att stödja eleverna i 

deras lärande och utveckling 

• God kontakt med förskolorna i upptagningsområdet och andra förskolor som 

elever kommer från 

• God övergång för eleverna mellan förskolan och förskoleklass och mellan 

skolans olika stadier genom planerade kontakter i god tid 

• God övergång för elever som kommer till oss från andra skolor eller som lämnar 

oss för andra skolor inom eller utanför kommunen 

• Helhetssyn på elevernas lärande och utveckling i skolområdet 

• Kontinuitet i lärandeprocessen – röda tråden – från 1 år till 16 år i skolområdet 

 

Metoder och aktiviteter 

Rutin finns för: 

• För övergång förskola – förskoleklass 

• För övergång mellan fritidshemsavdelningar 

• För övergång åk 3 – 4 

• För övergång åk 6 – 7 (ansvar rektor Norrstrandsskolan) 

• För övergång byte av skola 

• För övergång för nyinflyttad elev 

 

 

Uppföljning och utvärdering 

Berörda rektorer förskolan och rektor skola tillsammans med elevhälsan i september varje 

år. Rektorn på Herrhagsskolan och rektorerna på Norrstrandsskolan i september varje år.   

  

6. Skolan och omvärlden 

Skolan ger förutsättningar för  

• Att eleverna förbereds för framtida utbildning i och utanför Sverige 

• Samverkan med närsamhället samt kunskaper om arbets-, förenings- och 

kulturliv 

• Att elevernas personliga val inte begränsas av kön eller social eller kulturell 

bakgrund 

• Att utveckla elevernas entreprenöriella egenskaper 

 

Metoder och aktiviteter 

F-6  

Samarbete med räddningstjänsten 

Besök i klassen av vårdnadshavare som berättar om sina respektive yrken 

Studiebesök i närsamhället 

Besök på museet, Karlstads teater, stadsbiblioteket och biograf. 

Skapande skola ger olika möjligheter till kulturella upplevelser 

Utveckla det entreprenöriella lärandet och entreprenörskapet 

Ge möjlighet till kontakter med personer från andra kulturer 

Bjuda in olika föreningar/aktiviteter för att prova-på och skapa nya intressen 
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Uppföljning och utvärdering 

Eleverna ges möjlighet att återkoppla och reflektera över sina upplevelser muntligt och 

skriftligt i anslutning till sina besök och upplevelser. 

Personalen följer upp i anslutning till studiebesöken. Skolledning och personal utvärderar 

varje år i samband med utvärdering av arbetsplanen. 

 

7. Bedömning och betyg 

Skolan ansvarar för  

• att göra en allsidig, korrekt och likvärdig bedömning av elevernas skolsituation, 

lärprocesser och måluppfyllelse i förhållande till de nationella kunskapskraven 

• att eleverna ges förutsättningar för att själv utveckla förmågan att bedöma sina 

förutsättningar och resultat i förhållande till de nationella kunskapskraven samt 

utvecklar ett allt större ansvar för sina studier 

• att lärarens information om studieresultat och utvecklingsbehov är tydlig för 

elever och vårdnadshavare 

 

Metoder och aktiviteter 

• Självbedömningsmaterial för eleverna 

• Kartläggande tester av läs- och skrivutveckling samt för matematik (DLS, 

diamant, Skolverkets bedömningsstöd F-3) 

• Nationella ämnesprov i åk 3 för MA, SV och svenska som andraspråk 

• Nationella ämnesprov i åk 6 för EN, MA, SV och svenska som andraspråk 

• Varje termin, minst ett utvecklingssamtal. Samtalet innehåller  

o återkoppling till tidigare samtal,  

o elevens sociala situation,  

o elevens kunskaper i förhållande till kunskapskraven.  

Om elever riskerar att inte nå de lägsta kunskapskraven kan beslut om särskilt 

stöd tas och åtgärdsprogram upprättas. Stödet föregås av specialpedagogs beslut 

om utredning. Klassläraren ansvarar för förberedelser och organisation av 

utvecklingssamtalet, t ex att berörd personal deltar. Inbjudan och samtalsmall 

delges hemmen i god tid. Insamlande av information från andra lärare sker.  

• IUP upprättas vid höstens utvecklingssamtal för åk 1-5.  

• Omdömen i Skolverkets blankett uppdateras inför utvecklingssamtal. Delges 

EHT. 

• Information lämnas till specialpedagog och rektor när lärare bedömer att elever 

riskerar att inte nå de godtagbara/lägsta kunskapskraven. Det görs också alltid en 

anmälan till rektorn. 

• Terminsbetyg ges i december och juni från årskurs 6. 

• Läraren skiljer medvetet på formativ bedömning (bedömning för lärande) och 

summativ bedömning (bedömning av lärande). Vi lägger stor vikt vid den 

formativa bedömningen där eleven ges stöd för det fortsatta lärandet. Vårt 

bedömningsarbete av elevens förmågor grundar sig bl a i Skolverkets 

Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och möjligheter  

 

Uppföljning och utvärdering 

Utvecklingssamtal med IUP och skriftliga omdömen utvärderas av lärare och EHT i de 

löpande möten som erbjuds under läsåret. Föräldrarna ges möjlighet att uttala sig i 
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samband med utvecklingssamtalen om hur de upplever rutin och former för samtalet, 

IUP:n och de skriftliga omdömena.  

 

8. De fyra perspektiven 

 

ETISKA PERSPEKTIVET 

 

Skolan ansvarar för 

• att alla i skolan behandlas med respekt och tolerans 

• att alla i skolan känner sig trygga 

• att det etiska perspektivet finns med i viktiga frågor som tas upp i skolan 

• att det etiska perspektivet präglar skolans verksamhet och främjar elevernas 

förmåga att göra personliga ställningstaganden 

 

Metoder och aktiviteter 

• Alla de främjande och förebyggande aktiviteter som beskrivs i vår plan mot 

diskriminering och kränkande behandling (likabehandlingsplanen). 

• Utedagar – ibland hela skolan, ibland delar av skolan – där eleverna under 

schemabrytande aktiviteter och friluftsdagar tränas i att praktisera positiva värden 

och normer i enlighet med det etiska perspektivet 

• Kontinuerliga samtal där begrepp som trygghet, tolerans och förståelse diskuteras. 

• Regelbunden social och emotionell samtal. 

• Arbete enligt vår lokala plan för miljöarbete. 

• Kontinuerliga samtal om samhällets grundläggande normer i vår närmiljö, t ex vad 

 gäller trafikregler, stöld och vandalisering 

 

INTERNATIONELLA PERSPEKTIVET 

 

Skolan ansvarar för 

• att skapa tolerans och förståelse för såväl det egna kulturarvet som andra kulturer 

• att visa på vårt beroende av varandra i ett globalt perspektiv  

• att skapa internationell solidaritet 

• att förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser 

• att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet 

• att utveckla ett positivt tänkande inför framtiden 

 

Metoder och aktiviteter 

• F-6: Under barnrättsveckan varje år arbeta med frågor kring barnkonventionen. 

Gemensam samling i aulan med allsång och dikter. 

• 3-6: Delta i världsomröstningen ”Jordens barns pris” för barnets rättigheter. 

• Åk 5-6: Inom ramen för SO-ämnena få kunskaper om kulturernas mångfald och 

olika internationella hjälporganisationer. 

• Åk 4-6: Inom ramen för NO-ämnena få kunskaper om energi- och miljöfrågor i 

ett globalt perspektiv. 

• Åk 5-6: Inom ramen för SO-ämnena diskutera främlingsfientlighet och rasism. 

• F-6: Frivilligt deltagande i aktion julklappen som arrangeras av läkarmissionen. 
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MILJÖPERSPEKTIVET 

 

Skolan ansvarar för 

• att eleverna får möjligheter att både ta ansvar för den miljö de själva direkt kan 

påverka och skapa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande/globala 

miljöfrågor 

• att undervisningen belyser hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och 

arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling 

• att eleverna ges möjlighet att bli medvetna om att det har betydelse vad den 

enskilde gör 

• att inspirera eleverna till ett positivt tänkande och framtidstro 

 

Metoder och aktiviteter 

• Arbete enligt lokala planen för miljöarbete 

• En heldag i naturen med ex Naturskolan 

• I samtliga ämnen ges utrymme för att ta upp aktuella händelser ur ett 

miljöperspektiv. 

 

HISTORISKA PERSPEKTIVET 

 

Skolan ansvarar för 

• att eleverna ges möjlighet utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap 

inför framtiden 

• att eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande; det 

innebär bl a ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap 

 

Metoder och aktiviteter 

• att studera och få kunskap om den svenska historien från stenåldern till och med 

1800-talet 

• att få uppleva musik och konst från olika tidsepoker 

• att få insikt i de stora världsreligionerna 

• att belysa minoriteters levnadsvillkor 

 

Uppföljning och utvärdering 

• Utvecklingssamtal 

• Eleverna redovisar upplevelser och kunskaper muntligt och skriftligt. 

• Barnrättsveckan utvärderas i klasserna. 

 

 

9. Integrering av ämnesövergripande kunskapsområden i olika 

ämnen 

 

Skolan ansvarar för 

• att i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande kunskapsområden 

• att eleverna ges möjlighet till en helhetssyn när det gäller viktiga kunskapsområden 

genom ämnesintegrering 
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Metoder och aktiviteter 

Miljö 

 

• I skolans alla ämnen ska elever och personal arbeta för att genomföra målen i vår 

plan för miljöarbete. 

• I åk 1-3 arbetar eleverna med hållbar utveckling i sin vardags- och närmiljö 

• I åk 4-6 arbetar eleverna med hållbar utveckling i sin vardags- och närmiljö samt i 

omvärlden. 

 

Trafik 

• Åk 1-3: Eleverna arbetar teoretiskt och praktiskt med de trafikregler som gäller för 

gångtrafik i skolans närmiljö. 

• Åk 3-6: Eleverna arbetar teoretiskt och praktiskt med de trafikregler som gäller för 

gång- och cykeltrafik.  

• Åk 1-6: Eleverna informeras om och får diskutera de faror som kan uppstå i 

trafiken vid mörkertrafik och vinterväglag.  

 

Jämställdhet 

I arbetet med jämställdhet ska skolans personal beakta följande: 

• Belysa jämställdheten i ett historiskt perspektiv 

• Ta upp betydelsen av jämställdhet i hemmet, skolan och i yrkeslivet. 

• Jämföra könsrollsmönster i ett internationellt perspektiv  

• All personal skall arbeta för att flickor och pojkar får det utrymme de behöver och 

att ingen grupp tar upp utrymme och uppmärksamhet på bekostnad av andra. 

 

Konsumentfrågor  

I olika ämnen och situationer tar läraren upp diskussioner om: 

• trender och reklam 

• “kritisk konsument“ 

• prismedvetenhet 

• vikten av att handla miljövänligt och vad miljömärkningar innebär 

 

Sex och samlevnad 

Under årskurserna 5 och 6 arrangerar läraren samtal om sex och samlevnad/pubertet där 

för eleverna viktiga frågor tas upp. Ta hjälp av skolsköterska/kurator. 

 

Läraren ansvarar för att följande ämnen tas upp till information och diskussion senast i  

åk 6: 

• kvinno- och mansideal 

• anorexi och bulimi 

• puberteten 

• HBTQ 

• sexdebut 

• BRIS 

• Pornografi 

• Grooming 
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• Stopp min kropp (rekommenderas från åk F-3, fritidshem)  

 

Riskerna med tobak, alkohol och andra droger 

Eleverna ges kontinuerligt åk 1-6 åldersadekvat information om beroendeframkallande  

medel. Lärarna leder eleverna i diskussioner och reflektioner om följderna för såväl  

individer som för samhället.  

 

Uppföljning och utvärdering 

Integreringen av de kunskapsövergripande områdena utvärderas lärarna tillsammans med 

eleverna samt av lärarna i arbetslagen efter respektive genomgångna avsnitt, samt av 

rektorn och lärarna i samband med att arbetsplanen revideras årligen i juni. 

 

10. Skolans traditioner 

 

Skolan ansvarar för 

• att eleverna får kunskap om svenska traditioner och vårt kulturarv 

• att eleverna aktivt får delta i och påverka Herrhagsskolans traditioner 

• att vårdnadshavarna ges möjlighet att lämna synpunkter på skolans traditioner 

• att särskilt informera om skolans traditioner på skolans hemsida 

 

Metoder och aktiviteter 

Läsårsstart   

Mingel dagen innan för nya elever i åk F, 1 och 4.  

Samling på skolgården första skoldagen – personalen sjunger Herrhagsskolans sång (ej 

2020 pga Covid-19) 

Barnrättsveckan v 47   

Arbete med barnkonventionen, diktläsning och allsång i aulan. 

Första advent   

Första advent firas i Domkyrkan i tvärgrupper. 

Lucia    

Åk F-2 och 3-6 firar lucia i aulan.  

Julavslutning sista skoldagen före jullovet 

Gemensamma aktiviteter i tvärgrupper under dagen.  

Världsomröstning Jordens barns pris 

På en gemensam dag samlas vi i aulan med presentation och omröstning. De yngsta 

eleverna deltar ej.  

Påsk    

Samling i Domkyrkan i tvärgrupper 

Maj 

Fritidshemmens dag firas. 

Avslutningsaktivitet för åk 6  

Avslutningsaktivitet för åk 6 tillsammans personal. 

Läsårsavslutning  

Skolavslutningen firas i två grupperingar: F-3 tillsammans på skolgården och åk 4–6 

tillsammans i egen lokal. Eleverna är aktiva i de olika programpunkterna.  
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Uppföljning och utvärdering 
Utvärdering av varje tradition sker kontinuerligt under läsåret under konferenstid strax 

efter att varje aktivitet är genomförd. Traditionerna tas också upp på klassråden och i 

elevrådet så att eleverna får ge synpunkter och förslag. 

 

11. Friluftsverksamhet och schemabrytande aktiviteter 

 

Skolan ansvarar för 

• ämnesintegrering i olika aktiviteter så att eleverna bl a får möjlighet att uppfatta 

större kunskapsområden som en helhet 

• samarbete över åldersgränserna sker, när så är lämpligt, vilket ger eleverna 

möjlighet att lära känna varandra över åldersgränserna 

• att såväl elever – personal, också de som vanligen inte träffas, ges möjligheter att 

mötas i miljöer utanför skolan 

• att naturupplevelser och lärdomar om naturen ingår i de schemabrytande 

aktiviteterna 

  
Metoder och aktiviteter (ansvariga diskuteras fram varje år) 

2-3   

Friidrottsdag på Tingvalla i september (ansvar idrottslärare, ej genomförande) 

F-3   

Vinteraktivitet (ansvar idrottslärare, ej genomförande)   

4-6  

Friidrott på Tingvalla en dag i september. (ansvar idrottslärare) 

4-6   

Vinteraktivitetsdag i mars. (ansvar idrottslärare) 

F-6 

Skolloppet Lambergstjärn, maj (ansvar idrottslärare) 

 

Uppföljning och utvärdering 
Utvärdering av varje schemabrytande aktivitet sker kontinuerligt under läsåret på 

konferenstid strax efter att varje aktivitet är genomförd. Aktiviteterna tas också upp på 

klassråden och i elevrådet så att eleverna får ge synpunkter och förslag. 

 

12. Elevhälsa 

 

Skolan ansvarar för 

• att det finns elevhälsa som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och 

specialpedagogiska insatser 

• att elevhälsan främst är förebyggande och hälsofrämjande 

• att elevernas utveckling mot utbildningens mål stöds av elevhälsan 

• att ha särskilda rutiner med god struktur för elevhälsan 

• att se vårdnadshavarna som en viktig resurs, informera och ta hjälp av dem 
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Metoder och aktiviteter 

 

Metoder och aktiviteter när det gäller elevhälsan finns förtecknade i de särskilda planer 

som vi upprättat: 

• Ordningsregler 

• Strukturerat arbete och rutiner för elevhälsans arbete – se Elevhälsoplanen 

• Plan mot diskriminering och kränkning (likabehandlingsplan)  

• Överlämningar för elever till och från Herrrhagsskolan 

• Trygghet, studiero och närvaro 

• Elevhälsoplan 

 

 

Uppföljning och utvärdering 

Elevhälsoteamet (EHT) utvärderar årligen rutinen i maj/juni månad. Synpunkter tas in 

från all personal. Elever och vårdnadshavare yttrar sig under hälsosamtalen i 

förskoleklass och åk 4 och vid utvecklingssamtalet.  

 

13. Krisplan  

Rektorn ansvarar för 

• att krisplanens innehåll är uppdaterat 

• att personalen är förtrogen med innehållet så att alla berörda vet hur och 

vilka som ska agera när krisplanen behöver användas 

  

Metoder och aktiviteter 

• För Herrhagsskolan finns en krisgrupp: rektorn, skolsköterskan samt 

personalrepresentanter. Till krisgruppen kan också knytas externa personer 

som t ex präst och POSOM. 

• Krisgruppen fördelar ansvarsuppgifter emellan sig 

• Skolans personal ska veta vilka som ingår i krisgruppen och hur de kan nås 

• Skolans personal ska delta i kompetensutveckling när det gäller krishantering. 

• Skolans personal ska vara väl förtrogen med vår Handlingsplan för 

krisberedskap. 

• Krisgruppen organiserar åtgärderna och informerar de berörda om deras 

ansvarsområden 

 

Uppföljning och utvärdering 
Rektorn ansvarar för att handlingsplanen ses över och uppdateras inför varje nytt läsår. 

 

14. Läromedel, IT och digitalt lärande 

 

Skolan ansvarar för 

• att eleverna har böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig    

 utbildning  

• att eleverna ges möjlighet att orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort  

 informationsflöde och en snabb förändringstakt 
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• att eleverna ges möjlighet att lära sig studiefärdigheter och metoder för att tillägna 

sig och använda ny kunskap 

• att eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att kritiskt granska fakta och  

 förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ 

• att eleverna har en omgivning i skolan med många informations- och 

kunskapskällor 

 

Metoder och aktiviteter 

• Eleverna ska tränas i att använda skolbiblioteket för att söka såväl skönlitteratur för  

läsning av klassiker och annan åldersadekvat litteratur, som för att söka efter fakta 

ur faktaböcker 

• Läraren bedriver undervisning med hjälp av tryckta läromedel, referenslitteratur  

 och digitala hjälpmedel  

• Alla lärare har tillgång till egen dator (laptop), Ipad samt projektor i klassrummet. 

• Eleverna har tillgång, 1 till 1gällande Ipad (1-3) och dator (4-6) i undervisningen.  

 
Uppföljning och utvärdering 
Uppföljning och utvärdering görs av rektorn och den pedagogiska personalen i samband 

med analyserna av måluppfyllelsen i samband med de nationella proven och betygen i 

årskurs 6.  

  

15. Rektorns pedagogiska ledarskap och ledardeklaration 

 

Rektorn ansvarar för att  

• inför varje nytt läsår presentera sin ledardeklaration 

• kontinuerligt till sin personal diskutera skollagens skrivning om på vetenskaplig  

 grund och beprövad erfarenhet  

• själv ha god kännedom om relevant forskning och kunskap, samt att föredömligt 

 utveckla ett vetenskapligt förhållnings- och arbetssätt 

• använda forskningsresultat i skolutvecklingsarbetet 

• samarbete finns med forskning och lärosäten, t ex KAU 

• stimulera lärarna att söka tjänster som förstelärare 

• ledardeklarationen innehåller avsnitten 

o det pedagogiska ledarskapet  

▪ utgår från Skolinspektionens definition motto och vision  

▪ utgår från skollagens och läroplanens krav på uppföljningar, 

utvärderingar och ständigt utvecklingsarbete samt skollagens och 

läroplanens värdegrund 

o ledarstil 

▪ utgår från den föredömlighet som rektorn bör uppvisa 

o kunskapssyn  

▪ utgår från läroplanens kunskapssyn och är rektorns 

konkretiseringar/ pedagogiska diskussion med personalen 

o prioriterade arbetsuppgifter 

▪ utgår från uppdragen i de statliga styrdokumenten, det 

systematiska kvalitetsarbetet, uppföljningar och utvärderingar, 

kommunens strategiska plan och barn- och ungdomsnämndens 

verksamhetsplan 

o kommunikation och utvärdering av ledardeklarationen 
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▪ utgår från hur ledardeklarationen kommuniceras, följs upp och 

utvärderas. 

 

Uppföljning och utvärdering 

Rektorns arbete följs upp och utvärderas via  

• personalens synpunkter i medarbetarsamtalen  

• möte med Herrhagsskolans föräldrasamverkan och klassombuden 

• resultatdialog med utbildningschef skola 

• medarbetarsamtal med utbildningschef skola 

• via externa granskare som kommunrevisionen och externa konsulter  

• kommunens ledar och medarbetarundersökning (LMU)  

• rektorns årliga självvärdering i anslutning till att den nya ledardeklarationen skrivs.  

• Skolinspektionens regelbundna tillsyn 

 

16. Folkhälsofrågor 

 

Vi eftersträvar 

•   att elever och personal har kännedom om vad som behövs när det gäller friskvård 

för ett rikt och sunt liv 

 

Metoder och aktiviteter 

• Få kunskap om vad näringsriktig kost, motion och vila betyder för hälsan. 

• Genom ANT-undervisning få kunskap om drogers påverkan på kroppen.  

• Genom våra friluftsdagar inspirera till ett aktivt friluftsliv  

• Genom våra trivselraster ge utrymme för glädje och spontanidrott 

• Göra eleverna medvetna om vikten av en riktig och varierad arbetsställning. 

• Genom avslappningsövningar öka elevernas välbefinnande. 

• Genom social och emotionell träning öka elevernas självkännedom 

• Genom skolsköterskans hälsosamtal i förskoleklass och åk 4 påverka elever och 

vårdnadshavare till god hälsa 

• Genom att personalen i samband med skollunch och mellanmål påvisar och 

diskuterar vikten av en allsidig och hälsosam kost 

 

Uppföljning och utvärdering 

• Regelbundna hälsokontroller som sköts av skolhälsovården. 

 

17. Plan för kompetensutveckling 

 

Rektorn ansvarar för 

• att personalen ges möjligheter till kompetensutveckling 

• att personalen har nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller för skolväsendet 

• att själv, föredömligt, föreläsa och gå igenom viktiga forskningsrön och nyheter 

 inom det pedagogiska området 

• att en prioritering finns för kompetensutvecklingen för personalen som grupp 

• att den enskilde ges möjlighet ta stort eget ansvar för vad han/hon behöver för 

kompetensutveckling, t ex i anslutning till utvecklingssamtalet 
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•  att kompetensutveckling också sker i en lärande organisation där vi nyttjar vår 

egen personals kunskaper  

 

Metoder och aktiviteter 

• Särskilda medel avsätts årligen för personalens kompetensutveckling 

• Arbetslagen diskuterar och föreslår kompetensutveckling 

• Den enskilde ska i medarbetarsamtalet redovisa sina kompetens- och 

utvecklingsbehov. Plan för kompetensutveckling skrivs för var och en där så 

behövs utifrån samtalet. 

• Bl a studiedagarna används till kompetensutveckling. 

• En grovplanering av studiedagarna görs av rektorn. Studiedagarna hålls flexibla för 

aktuella behov. Innehållet styrs av olika styrdokument (skollag, läroplan, 

skolplan och arbetsplan) samt av skolans och den enskildes behov. 

 

18. Uppföljning och utvärdering 

 

Vi eftersträvar 

•  att vår verksamhet, och därmed också årligen valda delar av arbetsplanen 

kontinuerligt följs upp och utvärderas av elever och personal under ordnade och i 

förväg planerade former. 

 

Metoder och aktiviteter 

• Utvärderingar sker enligt löpande beskrivning ovan i planen. 


