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Likabehandlingsplanen 

 

Prioriterade utvecklingsområden 2018/2019 

Språkbruk 

 Vi ska arbeta aktivt med att alla på skolan använder ett vårdat språk. 
Det är allas ansvar att påminna och hjälpa varandra vid ovårdat 
språkbruk. Genom att arbeta förbyggande i klasserna, vill vi stärka 
det vårdade språket. 
Skolans värdegrundsarbete och ordningsregler bidrar till en tydlighet 
med vad vi vill uppnå, nämligen ett gott språkbruk! 

Vi-känsla på skolan 

 Vi vill behålla Vi-känslan på skolan. 

Detta ska vi göra genom att ha gemensamma aktivitetsdagar och 

lägerskola. Gruppindelningen görs vid terminsstart och dessa grupper 

bibehålls under hela läsåret. 

Fadderverksamheten planeras upp för hela läsåret och vi planerar för 

att ha 6 aktiviteter under läsåret. Aktiviteterna förs in i skolans års-

hjul. 
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Lokal arbetsplan- skola 

SPRÅKPROFILEN  

Prioriterade utvecklingsområden 2018/2019 

 Genom kooperativa övningar i alla klasser ska vi utveckla språk, 
ämnesbegrepp och kommunikation 

 Gemensamma språkdagar F-6. En på svenska på höstterminen och en 
på engelska på vårterminen. 

 Mattedag genomförs under våren. 

 Medvetet arbete kring ord och begrepp i alla ämnena. Vi använder 
oss av begreppskartor och begreppskedjor för att synliggöra för 
eleverna. Syftet är att utveckla elevernas ämnesspråk. 

 Medvetet arbete med elevernas stavning från åk 1.  

 Vi kommer att fortsätta att utveckla engelska undervisningen, både 
skriftligt och muntligt.  

 

DIGITALISERINGEN  

 Prioriterade utvecklingsområden 2018/2019 

 Påbörja arbetet enligt våra målstolpar i digitalisering 

 F-3 samt 4-6 startat igång arbetet med programmering med en kick-
off. Alla klasser kommer att påbörja arbetet med grunderna i 
programmering. 
 

 
MATEMATIK - huvudräkning 
Prioriterade utvecklingsområden 2018/2019 

 
 Vi kommer medvetet arbeta med huvudräkning med alla våra elever. 

Varje mentor ansvarar för att alla våra elever får träning i 
huvudräkning, utifrån elevens behov och färdigheter. 
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SKOLMÅLTIDEN 
Prioriterade utvecklingsområden 2018/2019 

 
  

 Behålla skolans hållbara socker – salt policy 

 En lunch i veckan är vegetarisk. 

 Vi planerar för att höja smakupplevelsen för samtliga rätter. Vi 
serverar husmanskost till våra elever någon gång i veckan.  
Detta för att ta tillvara våra traditioner samt att våra elever ska få ta 
del av svenska köket. 

 Köket är delaktigt i skolans elevråd, för att kunna ta del av elevers 
önskemål samt att eleverna ska ges inflytande över skolans 
verksamhet. 

 Utveckla samarbetet med klasserna kring olika teman.                       
Vi i köket planerar för initiativ till egna temadagar/temavecka. 
Genomföra elevernas önske-mat en gång under höstterminen 

 Vi planerar för att utöka de närproducerade varor som finns att tillgå. 
Vi bibehåller de ekologiska varor som vi använder idag, samt utöka i 
den mån vi kan. 
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FRITIDSHEMMET EOS OCH HERCULES 
 
Leken 
 
Hur ska vi arbeta med detta på Eos under 2018/2019 

 Uppmuntra eleverna till fri lek i en stimulerande närmiljö. 

 Erbjuda planerade aktiviteter med olika teman. 

 

Hur ska vi arbeta med detta på Hercules under 2018/2019 

 Erbjuda eleverna styrda lekar och aktiviteter i olika miljöer. 

 Ge eleverna möjlighet till fri lek i olika miljöer.  

 

Digitaliseringen  
 

Hur ska vi arbeta med detta på Eos och Hercules under 2018/2019 

 Eleverna ska få komma i kontakt med digitala verktyg i olika 
uttrycksformer så som: fotografering, navigation på Internet, digitala 
spel och programmering 

 Introducera eleverna i vett & etikett och säkerhet på Internet. 
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Utevistelse 

Hur ska vi arbeta med detta på Eos under 2018/2019 

 En dag i veckan kommer vi gå på utflykt till olika platser i den 
närliggande miljön. 

 Låta eleverna få möjlighet till mycket fri lek på skolgården och skapa 
leksituationer utomhus som stimulerar att eleverna tar eget ansvar 
för leken.  

Hur ska vi arbeta med detta på Hercules under 2018/2019 

 En dag i veckan kommer vi gå på utflykt till olika platser i den 
närliggande miljön. 

 Skapa pedagogstyrda aktiviteter på skolgården och i närmiljön.  

 

Elevinflytande 

Hur ska vi arbeta med detta på Eos under 2018/2019 

 Använda fritidsråd där eleverna ges utrymme att komma med 
önskemål vad verksamheten ska innehålla. 

 Genom våra pedagogstyrda aktiviteter hoppas vi att eleverna 
inspireras av nya upptäckter, får erfarenhet och utrymme att bygga 
vidare på dessa i den fria leken.  

Hur ska vi arbeta med detta på Hercules under 2018/2019 

 Erbjuda eleverna att komma med önskemål på fritidsrådet, men även 
lämna förslag på aktiviteter/förbättringar i vår brevlåda. 

 Genom våra pedagogstyrda aktiviteter hoppas vi att eleverna 

inspireras av nya upptäckter, får erfarenhet och utrymme att bygga 

vidare på dessa i den fria leken.  
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EduLexUs – en kort presentation 
 
EduLexUs-koncernen 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. 

http://www.karlskronamontessori.se/pages/karlskrona-montessori/om-skolan/lokaler--praktiska-aemnen.php

