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Kövra Byskola  

Lokal arbetsplan förskoleklass–skola–fritidshem 2017-2018 
 

Verksamhetsidé 

Kövra Byskola bygger sin verksamhet på tre hörnstenar – hälsa, kultur och lärande. 
Detta genomsyrar skolans vardag och vår målsättning är att alla barn ska känna 
trygghet, lust att lära och få redskap med sig att leva ett gott liv. Alla barn ska, 
oavsett bakgrund, ges samma möjligheter till utveckling och ett framgångsrikt 
lärande. Vi vill i vår vardag ta vara på den unika utemiljön kring skolan och nyttja 
denna i undervisningen. 

Kövra Byskola arbetar för att varje individ som på morgonen går in genom 
skoldörren, gör det med glädje och utan rädsla, i trygg förvissning om att: 

- Här är jag omtyckt och accepterad 
- Här vet jag vad jag får göra och vad jag inte får göra 
- Här lyssnar de andra på mig 
- Här möter jag tolerans och förståelse 
- Här ser andra vad jag kan och säger det till mig 
- Här får jag hjälp när jag behöver 
- Här får jag prova nya idéer 
- Här upplever jag att det jag tycker och känner är viktigt 
- Här känner jag att jag duger 
- Här känner jag att jag är någon 

 
Dessa grundstenar ger eleven goda förutsättningar att inhämta kunskaper och 
utvecklas som människa. 
 

Mål kopplade till Lgr 11: 
 
Rutiner och underlag för kvalitetsarbete 
Vårt mål är att ge föräldraförening, elevråd och bolagsstyrelse möjlighet att ta del av 
och komma med synpunkter kring vårt kvalitetsarbete genom att dokumentera vårt 
arbete i en kvalitetsredovisning. Kommande år ska vi ha ett utkast till 
kvalitetsredovisning klar under juli månad. Fram till mitten av september tar vi in 
synpunkter från styrelse och föräldrar och har en dialog kring redovisningen. Före 
september månads utgång skall den slutliga redovisningen vara klar och den lokala 
arbetsplanen vara reviderad enligt vad som framkommit i kvalitetsredovisningen. 

 
Rektor genomför intervjuer med slumpmässigt utvalda elever vid två tillfällen under 
läsåret (november och maj) för att få en bild av hur de upplever att vi arbetar med 
grundstenarna och de prioriterade områdena i den lokala arbetsplanen. Från 
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föregående års intervjuer ska vi bevaka hur vi lyckas med att uppmuntra elevernas 
egna idéer. 

Föräldrarna ges möjlighet att lämna synpunkter på verksamheten och de prioriterade 
områdena under utvecklingssamtalen. Vi skickar hem stödfrågor kring detta inför 
samtalen. 
 
Skolans, förskoleklassens och fritidshemmets personal följer upp den lokala 
arbetsplanen ordentligt vid minst tre tillfällen under läsåret, v44 ht -17, januari vt -18 
och april vt -18. 

Däremellan går vi igenom planen under konferenstid för att hålla dokumentet 
levande och försäkra oss om att inget vi sagt att vi ska göra blir bortglömt. 
Vi följer kommunens screeningprogram gällande kunskapskontroller. 
Resultaten på de nationella proven i svenska, matematik och engelska följs upp och 
analyseras liksom omdömen/måluppfyllelsen i de ämnen och årskurser där nationella 
mål finns. 

Varje lärare gör vid läsårets slut en analys över måluppfyllelsen i de ämnen och 
årskurser det finns nationella mål hen undervisar i och dokumenterar detta i vår 
gemensamma plattform i Dropbox. I analysen skall det finnas teorier om 
framgångsfaktorer och förslag till förändringar i undervisningen som kan förbättra 
måluppfyllelsen. En likadan analys över verksamheten inom förskoleklass och 
fritidshem sammanställs av ansvarig pedagog. Rektor samtalar med varje lärare kring 
deras egen analys av sin undervisning. 

Rektor sammanställer resultat från testerna i screeningplanen, nationella prov och 
betyg, analyserar dessa och återkopplar till arbetslaget med relevanta frågeställningar 
för att hitta utvecklingsområden. Rektor skall rapportera detta arbete till styrelsen för 
analys och förslag till åtgärder på huvudmannanivå för att förbättra måluppfyllelsen.  

 
Normer och värden  
Vi fortsätter arbeta åldersövergripande i tvärgrupper från förskoleklass till åk sex 
under hela läsåret. Eleverna i åk 6 blir gruppledare för varsin grupp. Vi ska fortsätta 
prioritera tvärgruppsarbetet under läsåret för att eleverna ska bli trygga i och känna 
igen sin grupp. 
Eleverna är med och upprättar ordningsregler i början av läsåret. 
Elevrådet, klassråden och husmötena (fritidshemmet) har arbetsmiljöfrågor som 
återkommande punkt på dagordningen. Minst fyra schemalagda 
klassråd/elevråd/husmöten genomförs under läsåret. 
Arbetet för att skapa förståelse för vikten av en hållbar utveckling pågår i ordinarie 
undervisning bl a genom sopsortering och kompostering.  
Kompismassage/avslappning/trygghetsövningar o dyl genomförs med alla elever i 
förskoleklass och grundskola varje vecka.   
Likabehandlingsplan med årlig plan skall följas efter att ha förankrats hos elever och 
vårdnadshavare. Misstankar om otrivsel och alla signaler vi får om att eleverna blivit 
illa behandlade dokumenteras i en mapp det låsta skåpet i personalrummet. Rektor 
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informerar huvudmannen om innehållet i denna dokumentation. Bedömer rektor att 
det är en allvarlig kränkning eller att kränkning inte upphör efter kontakt med 
vårdnadshavare underrättas huvudmannen omedelbart. I övriga fall informeras 
huvudmannen vid planerade möten. 
 
Kunskaper, betyg och bedömning 
Vi skall använda oss av pedagogiska planeringar där varje ämnes centrala innehåll 
och kunskapsmål ligger till grund för vad som skall göras och när. 
Vi ska fortsätta att erbjuda eleverna drama, bild och musik och eleverna ska få ta del 
av någon teaterupplevelse under året. 
Vi fortsätter att anlita kommunbibliotekarien regelbundet för boktips och 
läsinspiration. 
Under läsåret kommer vi att jobba med temat ”Alla spelar roll”. Syfte och mål för 
detta tema finns i separat måldokument.  
Bedömning av elevernas kunskapsnivå förmedlas i de skriftliga omdömena och 
i samtal med elev och vårdnadshavare. Som underlag till dessa samtal skall vi 
använda de matriser som skolverket tagit fram för att tydliggöra vilken 
kunskapssnivå eleverna har nått i de olika ämnena. Eleverna ska dessutom 
kontinuerligt informeras om sin kunskapsutveckling och de 
utvecklingsområden de har att jobba med.  
Vi använder Skolverkets bedömningsstöd för svenska och matematik i årskurs 
1 samt stämmer av kunskapskraven som ska ha nåtts i svensk läsförståelse i 
årskurs 1. 
Nationella prov genomförs i åk 3 och 6. Vi följer Bergs kommuns 
screeningplan. Resultaten sammanställs, dokumenteras och analyseras i 
personalgruppen och av huvudmannen. Analysen följs av förslag på åtgärder 
för förbättrad måluppfyllelse på såväl skolenhetsnivå som huvudmannanivå. 
 
Elevernas ansvar och inflytande  
Eleverna ska bli informerade om läroplanen och kursplanerna. Vi ska försöka hitta 
metoder för att göra målen och betygskriterierna begripliga för dem. Inför varje 
arbetsområde resonerar vi med eleverna om vilka kunskapsmål som ska uppfyllas, 
hur de bedöms och hur de ska utvärderas. 
Eleverna skall kontinuerligt ges möjlighet att utvärdera undervisningen. I den 
utvärderingen skall deras uppfattning om eget ansvar och inflytande ingå. 
Husmöte, elevråd och klassråd ska ha tydliga strukturer och följa en fast dagordning. 
Eleverna ska via husmöte, klassråd och elevråd få komma med synpunkter på 
innehåll och genomförande av undervisning och andra aktiviteter. Arbetsmiljöfrågor 
skall också vara en stående punkt vid dessa möten. 
Eleverna ska, via elevrådet, vara med och organisera minst en egen aktivitet under 
läsåret, tex en friluftsdag, skoljoggen eller lilla Vasaloppet. 
Vi tillämpar återläsning för de elever som av någon anledning inte deltar i 
undervisningen. 
Eleverna i åk 2-6 förbereder och håller i större delen av sina utvecklingssamtal. 
Djupintervjuer med slumpvis utvalda elever genomförs under och vid  läsårets slut 
för att få en bild av hur de upplevt på vilket sätt och hur väl vi arbetat mot målen i 
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den lokala arbetsplanen. Intervjuerna genomförs, avidentifieras, dokumenteras och 
sparas i den gemensamma plattformen i Dropbox. 
  
Skola och hem  
Föräldrarna ska informeras om läroplanen och kursplanerna via hemsidan, på 
föräldramöte och vid utvecklingssamtal. Det är också viktigt att informera om hur 
betygssystemet är uppbyggt. 
Vi erbjuder vårdnadshavare två utvecklingssamtal per läsår från åk 1 till åk 6. 
Förskoleklassens vårdnadshavare erbjuds samtal under vårterminen. 
Skriftliga omdömen upprättas en gång per läsår i åk 1-5. I åk 6 utfärdas 
terminsbetyg.  
Genomgång av hur skoldagboken/skollogg  används som kommunikationskanal 
mellan skola och hem görs på föräldramötet under hösten. 
Månadsbrev skickas till hemmen regelbundet från rektor och kompletteras med 
informationsbrev från klasslärare vid behov. 
Vi fortsätter uppmuntra vårdnadshavare att komma och besöka oss i vår vardag.   
Föräldraföreningen ska få möjlighet att bli insatta i vårt skolarbete, våra 
styrdokument och företagets ekonomi. Rektor är sammankallande i 
föräldraföreningen och kallar till minst två möten under läsåret. Efter förslag från 
några föräldrar lämnar vi en önskar till föräldraföreningen om att arrangera en 
trivselaktivitet för skolans familjer under läsåret. Vi vill också gärna ha hjälp av 
föräldraföreningen i utformandet av vår östra skolskog. 
Fritidshemmet bjuder in till föräldrafika och samtal minst en gång under läsåret. 
Vi ser till att namn och kontaktuppgifter till föräldraföreningens medlemmar läggs ut 
på skolans hemsida och anslås i kapprummet för att underlätta kontakt och skapa 
medvetenhet om vilka som är föräldrarepresentanter. Vi anslår där även 
elevrepresentanterna i elevråd och matråd. 
Klassföreståndaren ansvarar för att elevernas kontaktuppgifter hålls uppdaterade.  
Om någon elev inte kommer till skolan, utan att vårdnadshavare meddelat detta, 
kontaktas vårdnadshavare via telefon snarast, senast 10.00 samma dag. 
 
Övergång och samverkan 
Minnesanteckningar från förskolans, skolans och fritidshemmets möten skickas på 
mail till samtliga medarbetare. 
Samverkan mellan förskola och skola skall utvecklas. Rektor ansvarar för att detta 
sker. 
”Röris”, kulturverksamhet och friluftsverksamhet skall genomföras med barngrupper 
från både skola och förskola. 
Fritidshemmets personal deltar vid skolans arbetsmöten varje vecka. 
Inför övergång till årskurs 7 önskar vi att våra elever får tillfälle att besöka den 
blivande skolan och träffa elever och personal där.  
Vi samverkar med kommunbiblioteket genom att anlita bibliotekets personal och 
utnyttja deras bokutbud. 
Vi samverkar med kulturskolan. 
 
 
 



 
 

5 
 

Skolan och omvärlden 
Vi fortsätter vår satsning på externa föreläsare som förmedlar intryck från olika 
professioner och verksamhetsområden, gärna från företag och föreningar i 
närområdet. Vår strävan är att genomföra detta två gånger per termin.   
Skolskogen öster om skolan skall fortsätta att utvecklas. Vi ska tillsammans med 
föräldraföreningen arbeta för att få fram en liten vedbod, ett bord och en 
motorikbana. 
 
Hälsa och livsstil 
Vi vuxna ska arbeta med att stimulera eleverna till aktiva raster. 
Utomhus satsar vi på att utveckla och kontinuerligt använda våra två skolskogar, 
både i undervisning och på fritids. 
Friluftsplanen skall uppdateras och följas. 
Matens betydelse för hälsan ska uppmärksammas. Ett matråd finns med personal och 
elever. Matrådet ska kompletteras med en representant från förskolan. Matrådet ska 
lyfta frågor som rör både förskolan, skolan och fritidshemmet. 
Vi ska samtala med eleverna om vikten av att äta mer grönsaker och rimligt mycket 
mat. Vi fortsätter också arbeta för en lugn och trevlig miljö i matsalen med hjälp av 
de röda och gröna korten, där rött betyder tyst och grönt betyder samtal. Vi ska 
fortsätta användningen av närodlat och minimera användningen av halvfabrikat. 
Vi fortsätter att jobba aktivt med källsortering och kompostering tillsammans med 
eleverna i förskoleklass, grundskola och på fritids. Rastvärdarna har ett särskilt 
ansvar för att hjälpa barnen med komposteringen. 
 
Barn i behov av särskilt stöd 
Vi organiserar vår verksamhet i tre basgrupper för att underlätta för elever med 
behov av stöd och särskilt stöd. 
Vid behov tar vi hjälp av Bergs kommuns elevhälsoteam med specialpedagoger, 
kurator, psykolog och skolsköterska. Även Spsm konsulteras vid behov.  
Skolan har sökt och fått tilläggsbelopp för en elev lå 17-18.  
 
Rektors ansvar 
Rektor skall se till att hålla sig uppdaterad om, och säkerställa att Kövra Byskola 
håller sig till skolans styrdokument och den lagstiftning i övrigt som styr 
verksamheten. 
 
Rektor ska skicka ut månadsbrev till samtliga föräldrar som har barn i Kövra 
Byskolas förskoleklass, fritidshem och grundskola för att informera om 
verksamheten. Inför månadsbrevet sammanställer arbetslaget den information som är 
viktig att delge hemmen.  
 
Rektor skall informera personalen om sånt som påverkar deras undervisning så snart 
det är möjligt. Informationen skall meddelas skriftligt via mejl. 
 
Rektor skall säkerställa att de brister som Skolinspektionen definierade vid i sitt 
beslut efter besöket under vt -16 åtgärdas. Detta sker genom att huvudmannen 
fortsättningsvis kommer att dokumentera och följa upp måluppfyllelse, både vad 
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gäller kunskap och trygghet/studiero, för förskoleklass och grundskola vid sina 
möten. Dessutom skall fritidshemmets verksamhet och måluppfyllelse ha en egen 
punkt vid huvudmannens alla möten. Eventuella brister i måluppfyllelsen 
dokumenteras och huvudmannen ska vid behov komma med förslag till åtgärder. 
Rektor ska också tillse att huvudmannens  styrning når och implementeras i 
verksamheten. Ytterligare ett arbete som pågår för att stärka huvudmannens styrning 
och ledning är det ledningssystem som är under kontinuerlig utveckling av 
huvudman och rektor. 
 
Rektor skall uppmana medarbetare att fortbilda sig inom specialpedagogik, hem- och 
konsumentkunskap, bild och engelska. Rektor bevakar vilka lärosäten som erbjuder 
dessa fortbildningar. Rektor ska också hålla sig informerad om vilka 
fortbildningsinsatser såsom föreläsningar o dyl som ska genomföras inom 
kommunens skolor för att medarbetarna ska kunna erbjudas att delta vid dessa.  
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