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Sammanfattning av prioriterade mål ur:





Likabehandlingsplan
Lokal arbetsplan – skola
Verksamhetsplan – fritids
Skolmåltidsplan och lokalvård

Med känsla och kvalité lär vi för livet….

Likabehandlingsplanen
Extra stimulans
Vi ska arbeta för att öka elevernas möjlighet till och känsla av att de får
uppgifter som utmanande genom att:
 Öka elevernas medvetenhet om att det finns möjlighet till extra
stimulans och utmanande uppgifter.
 Se över våra uppgifter och arbetsområden och skapa mer möjligheter
till extra stimulans och utmaning.

Mer åldersblandade aktiviteter

Våra utvärderingar visar tydligt att både elever och personal ser vinster
i de åldersblandade aktiviteter som sker. Vill ska arbeta för att öka
antalet tillfällen där vi samverkar mellan olika klasser och åldrar. Det
kan vara allt från större aktiviteter som berör alla klasser till mindre
samarbeten mellan färre grupper och ämnen.

Skola
Digitalisering
Den 1 juli 2018 revideras vår läroplan och vissa kursplaner. Förändringarna
innebär bl.a. att digitaliseringen med nedanstående 4 aspekter lyfts fram och
tydliggörs:





Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället
Att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier
Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt
Att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling

För att kvalitetssäkra och utveckla kommer vi att:





Tolka innebörden av förändringarna i läroplan och kursplaner.
Kartlägga vad vi behöver utveckla och ev. förändra.
Skapa tydliga målstolpar gällande den digitala kompetens som
eleverna ska utveckla.
Implementera målstolparna i verksamheten genom kollegialt lärande
och pedagogiska processer.
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Programmering
Den 1 juli 2018 revideras vår läroplan och vissa kursplaner. Förändringarna
innebär att programmering kommer införas i framför allt ämnena matematik
och teknik.
För att kvalitetssäkra och utveckla kommer vi att:





Tolka innebörden av programmeringen i läroplan och kursplaner och
kartlägga vårt utvecklingsbehov.
Skapa tydliga målstolpar gällande programmeringskunskaper som
eleverna ska utveckla.
Implementera målstolparna i verksamheten genom kollegialt lärande
och pedagogiska processer.
Utbilda den personal som ska undervisa i programmering.

Mer rörelse
Vi ska arbeta för att förstärka skolans idrottsprofil. Det ska märkas tydligare att
skolan har en förstärkning av idrott. Målsättningen är att skapa en plan för hur
vi jobbar med fysisk rörelse och hur vi får in daglig rörelse i verksamheten. Vi
vill även öka elevers medvetenhet hur fysisk aktivitet påverkar hälsan positivt.
Ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och på detta sätt utveckla
intresse för fysiskaktivitet.
Vårt arbete blir att kartlägga:




elevernas rörelse under skol- och fritidsdagen.
vilken fysisk aktivitet vi som skola erbjuder under skol- och fritidsdag
vilka insatser som behövs göras för att vi ska kunna erbjuda skolans
elever mer rörelse

När vi gjort denna kartläggning utgår vi från resultat och arbetar utvecklande
för att nå vårt mål.

Med känsla och kvalité lär vi för livet….

Språkutvecklande arbetssätt
Under läsåret ska vi arbeta för att skolans elever ska känna sig säkrare på hur
man skriver resonerande och argumenterande texter och hur man förhåller sig
till sina källor. Vi kommer också att utveckla vår medvetenhet och kompetens
gällande SvA, svenska som andraspråk. Vi kommer att bygga upp arbetet
utifrån följande:
Att skapa argumenterande och resonerande texter
 Källkritiska frågor och principer
 Skriva referat
 Källhänvisa i text
 Skriva argumenterande texter
 Resonera i flera steg
Undervisningsmodeller
 Cirkelmodellen
 Dictogloss
Språkutvecklingsanalys och Formativ bedömning
 Performansanalys
 Goda bedömningsexempel

Med känsla och kvalité lär vi för livet….

Fritidshem
Språkbruk och respektfullt beteende
Vi ska fortsätta att arbeta med ett gott språkbruk och det viktiga respektfulla
beteendet mot varandra. Detta ska vi göra i det dagliga arbetet och genom
temavecka, kompisprat, pyssel m.m.
Stimulera de äldre barnen på fritids
Vi har ett ökat antal äldre barn på fritids. Genom medvetet arbete och
planering ska vi arbeta för att stimulera våra äldre barn. I samverkan med
eleverna vill vi bygga upp en kreativ och varierande verksamhet som
utvecklar. Exempel på aktiviteter som kan bli aktuella:



Fritidsgården
Textilslöjd




Drama
Fotboll

Digitalisering
Förändringarna i läroplanen gällande digitalisering och programmering berör
även fritids verksamhet. Vi kommer att arbeta med att:





Tolka innebörden av förändringarna i läroplan och kursplaner.
Kartlägga vad vi behöver utveckla och ev. förändra.
Skapa tydliga målstolpar gällande den digitala kompetens som
eleverna ska utveckla.
Implementera målstolparna i verksamheten genom kollegialt lärande
och pedagogiska processer.
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Skolmåltid
Vegetarisk lunch 1 gång/veckan
Vår målsättning är att laga vegetarisk lunch 1 dag/veckan.
Alternativ rätt som passar fler
Vi har många elever med olika anpassningar som kräver alternativa rätter. Vår
ambition är att laga lunch som passar fler och på det sättet minska på
alternativen.
När det krävs alternativ rätt så är ambitionen att den också ska passa så
många som möjligt.

Lokalvård
Vi fortsätter arbeta för att minska de stora arbetsbelastningarna under
skolloven genom att göra de olika storstädnings-insatserna vid olika lov.
Elevernas medverkan för en god miljö är viktig och skall även fortsättningsvis
belysas av alla vuxna på skolan.
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EduLexUs – en kort presentation
EduLexUskoncernen består av ett moderbolag och tre enskilda bolag som
bedriver förskole-/grundskoleverksamhet, Karlskrona Montessorifriskola AB,
Bastasjö Förskola AB och Karlskrona Språkfriskola AB.
EduLexUs ägs och drivs utifrån ett lokalt ägande och med lokala
förutsättningar. Verksamheten styrs av de mål som nedan anges och målen
ska genomsyra hela koncernen.
Samtliga rörelsebolag har som mål att sätta barnet i centrum och att barnet
skall utvecklas utifrån sina förutsättningar.


Alla delar måste få möjlighet att utvecklas. Vi vill vara med och skapa
balans i individens utveckling så att barnen/ungdomarna blir
medvetna om sina egna kompetenser.

 Främja den individuella utvecklingen genom frihet och ansvar utifrån
barnen/ungdomarnas mognadsnivå.


Vara med i utvecklingen av medvetna demokratiska
samhällsmedborgare.

Alla ska känna att de blir behandlade med respekt, detta gäller såväl elever,
pedagoger som föräldrar.
Våra lokaler är anpassade efter vår verksamhet - teoretiska och praktiska
ämnen har ändamålsenliga lokaler. Vi strävar efter att själva, direkt eller
indirekt, äga våra fastigheter. Lokalerna kan därmed disponeras helt för egna
ändamål och utifrån egna prioriteringar.
Förutom skollokalerna disponerar koncernens elever gymnastiksalen på
Gräsvik.
Vi har tidigt satsat på att barnen skall orka med hela skoldagen, det har
medfört att vi har egna kök som tillreder maten och att den serveras i den
egna restaurangen.
I koncernen omsätts för läsåret 2017/2018 ca 55 000 kkr, Koncernen har ca
85 årsanställda.
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