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Likabehandlingsplanen 
 

 

Gemenskapen mellan alla på skolan 
 

Vi vill utveckla gemenskapen på skolan. 

Detta ska vi göra genom att: 

 En gemensam uppstart kring gemenskap under andra 

skolveckan på ht.  

 Vi fortsätter med aktivitetsdagar och lägerskola 28-29/5 

2020. 

 Vänliga veckan  

 Eleverna läser för varandra 

 Spel och lekdagar 

 Pedagogerna utmanar elever i olika lekar  

 Rastaktiviteter 

 Utmaningar av olika slag 

 Månadens utmaning  

 Fredagsdisco på 9.30-rasten  

 Elevrådet planerar någon gemensam aktivitet.  

 Gruppindelningen görs vid terminsstart och dessa 

grupper bibehålls under hela läsåret. 

 Vi gör fadderbasgrupper istället för fadderpar. 

Planerade aktiviteter förs in i skolans års-hjul. 

 

Utvecklingsområdet för 2019/2020 är en analys och ett resultat av 
elevenkätundersökningen som genomförts på skolan under 
vårterminen 2019. 
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Lokal arbetsplan- skola 

Språkprofilen 

 

 Vi vill öka elevernas läslust genom att göra biblioteket mer 

tillgängligt och flyttar därför det till en mer central del av skolan, 

Hercules. Då kommer eleverna att upptäcka våra nya böcker. 

Vi kommer även att köpa in mer svensk och engelsk litteratur till 

eleverna i åk 4-6. 

 Genom kooperativa övningar i alla klasser ska vi utveckla 

språk, ämnesbegrepp och kommunikation. 

 Gemensamma språkdagar F-6. En på höstterminen och en på 

vårterminen, där vi lyfter olika språk och kulturer.  

 Vi utvecklar vår språkprofil genom att ha temaveckor med 

moderna språken i åk f-3. 

 Vi tillsätter en arbetsgrupp som utvecklar och tydliggör vår 

språkprofil. 

 Medvetet arbete kring ord och begrepp i alla ämnen. Vi 

använder oss av begreppskartor och begreppskedjor för att 

synliggöra för eleverna. Syftet är att utveckla elevernas 

ämnesspråk. 

 

https://pixabay.com/sv/illustrations/bakgrund-moln-olika-globala-20870/
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Digitalisering 

 

 Vi fortsätter arbetet enligt våra målstolpar i digitalisering. 

 Alla klasser kommer att fortsätta arbetet med grunderna i 

programmering. 

 Vi har köpt in M-boot och en broderisymaskin som eleverna kan 

programmera in ett mönster/tryck i. 

 Mattedag/Pi-dag genomförs under våren med digitalisering och 

programmering. 

 

Matematik 

 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.  

 Arbetslaget f-3 tillsammans med specialpedagogen att utarbeta 

en läsårsplan för att öka elevernas matematikfärdigheter. 

 

Kommunikation 

 

För att utveckla kommunikationen mellan hem och skola kommer vi att 

använda Infomentor som gemensam skolplattform. Personalen 

utbildas under höstterminen. Vi planerar för att koppla på elever och 

vårdnadshavare vårterminen 2020 
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Skolmåltiden 
 

 

 Behålla skolans hållbara socker – salt policy. 

 Vi tar bort tidigare begräsningar på maten som vi serverar till 

skollunch 

 Minst en lunch i veckan är vegetarisk och en lunch i veckan av 

något som vi vet är populärt hos eleverna. 

 När det är soppa på menyn kompletteras den alltid med pasta eller 
potatis. 

 Vid utflykter utanför skolan serverar köket sådan lunch som vi vet 
att eleverna gillar. 

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

 Alltid följa den planerade matsedeln. 

 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 behåller de närproducerade varor som finns att tillgå. 
Vi bibehåller de ekologiska varor som vi använder idag, samt 
utökar i den mån vi kan. 

 På höstens föräldramöte kommer vi i köket att finnas med och 
berätta om vår verksamhet och hur vi tänker kring den mat som vi 
lagar och serverar eleverna, detta som en del av kökets 
utvecklingsarbete. 
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Fritidshemmet Eos och Hercules 
 
 

Digitaliseringen 
Eos 

 Eleverna ska få komma i kontakt med digitala verktyg i olika 

uttrycksformer så som: 

Olika programmeringsprogram och enklare spel. 

 Introducera eleverna i vett & etikett och säkerhet på Internet. 

Hercules 

 Eleverna ska få komma i kontakt med digitala verktyg i olika 

uttrycksformer så som: 

Fotografering, filmskapande, skapa digitala spel, navigation på 

Internet & programmering. 

 Prata och göra eleverna medvetna kring vett & etikett och 

säkerhet på Internet. 

Elevinflytande 

 Erbjuda eleverna att få vara med och rösta kring vilka 

pedagogstyrda aktiviteter som ska göras under våra 

aktivitetsdagar. Detta kan eleverna få göra exempelvis en gång 

i månaden. På vilket sätt eleverna får rösta och vara med och 

påverka kan vara olika beroende på vad som ska bestämmas.  

 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.  

 Belysa för eleverna i aktuella situationer när de får vara med 

och påverka fritidsverksamheten. 
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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. 

 

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

