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Likabehandlingsplanen 
 

Elevers delaktighet och elevinflytande 

 Vi ska arbeta aktivt med att synliggöra för eleverna i vilken utsträckning de 
är delaktiga i undervisningen, respektive mentor ansvarar för detta. Vid 
upprättande av en pedagogisk planering har eleven möjlighet att påverka 
och delta i utformningen av undervisningen, gäller fräst för år 4-6.  

 

 Utveckla skolans arbete med klassråd genom att genomföra klassråd en 
gång i månaden, samt att följd den utarbetade mall som finns. 

 

Skolgårdstrivsel 

 

 Vi som pedagoger ansvarar för att det finns vuxna ute som rör sig över 
hela skolgården under dagen, när eleverna är ute.  

 

 Att skapa möjligheter för att genomföra rastkul någon gång i veckan. 

 

 Utveckla ett lekbibliotek för eleverna utomhus på skolgården, med 
ansvariga elever från år 4-6 

 

 Alla pedagoger ansvarar för att överenskomna ordningsregler följs, samt 
att eleverna vet att det blir konsekvenser av deras handlande.  
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Arbetsplan skola 

Ledarskap och tydlighet: 
 

 Medvetet arbeta med våra elever för att skapa trygghet, tillit och arbetsro 

genom bland annat värdegrundsarbete, men även delvis genom arbete i 

basgrupper. 

 Påbörja kollegialt lärande i form av att pedagogerna skriver ner 

framgångsfaktorer och utvecklingsområden. Syftet är att utveckla 

varandra och lyfta fram allas våra egna stjärnor. 

 Vi kommer att arbeta fram tydliga ordningsregler för vad som förväntas av 

elever, vårdnadshavare och personal. 

 
Formativ bedömning: 

 

 Vid terminsstart presenterar vi återigen vår plan kring ”The Big five”/ De 
fem förmågorna. 
 

 Ge eleverna fortsatt individuell feedback och feedforward. 
 

 Arbeta med kamrat-och själv bedömning från årskurs 2 och uppåt. 
 

 Medvetandegöra eleverna, tydlighet vad det gäller förväntningar, 
kunskapskrav och bedömning. För att skapa en röd tråd kommer vi att ha” 
The Big five” som ett övergripande tema för vissa av våra gemensamma 
språkdagar. 

 

 Arbetslaget år 4-6 ska genomföra en bokcirkel kring boken” De fem 
förmågorna i teori och praktik-The Big five av Göran Svanelid. 

 

 Arbetslaget år F-3 ska genomföra en bokcirkel kring boken ” Att följa 
lärandet” av Dylan Williams. 
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Språkprofil 

 

 Gemensamt språkprojekt för hela skolan, som vi kopplar till de fem 
förmågorna. 
 

 År 4 sätter upp en pjäs/konsert på engelska och visar för övriga klasser. 
 

 Vi fortsätter att utveckla och utökar skolans bank vad det gäller 
språkmaterial.  

 

 Varje klass skall ges möjlighet brevväxla med en skola i ett annat land. 
 

 Medvetet arbete kring ord och begrepp i alla ämnen. Syftet är att utveckla 
elevens ordkunskap. 

 

 Medvetet arbete med elevernas stavning redan från förskoleklass. 

 

 
Pedagogiskt lärande 

 
 Anpassa och bemöta för varje elev så att de når så långt som möjligt i sin 

kunskapsutveckling. 

 Workshops för personalen där de kan få information kring digitala 
lärverktyg, få prova verktygen och även utbyta information kring digitala 
lärverktyg.  

 I LPP:n finns en underrubrik som lyder ”Digitala lärverktyg”. Under denna 
rubrik lägger pedagogen in de digitala lärverktyg som kommer att 
användas under arbetet.  

 Varje lektionstillfälle ska vara så väl förberett av pedagogen, att digitala 
lärverktyg finns tillgängliga för de elever som behöver från lektionsstart. 
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Fritids Eos, Hercules och Demeter 

Kommunikativa förmågan 

 

 Att kunna presentera sin tankar och idéer för andra, men även lyssna till 
andras tankar och idéer. 
 

 Att förstå och göra sig själv förstådd 

 

 Att reflektera och resonera kring olika lösningar. 

 

Pedagogiskt styrda aktiviteter 

 

 Rastkul 
 

 Månadens aktivitet 
 

 Månadens pyssel 
 

 Imovie, Mindcraft, Slöjd, Fotbollsskola, Drama/Rollspel, Musikverkstad 

 
Elevinflytande i verksamheten 
 

 Eos och Hercules- få elever delaktiga i våra aktiviteter genom att 
arrangera fredagskul, några får ansvar att planera film, popcorn m.m. 
 

 Fritidsråd en gång per termin. 
 

Specifika mål för Demeter- vårt Äventyrsfritids för elever i F-2 

 Motoriska och fysiska utmaningar på ett positivt sätt.  
  

 Rörelseglädje och miljöer som inspirerar till ett lustfyllt sätt att röra sig. 
 

 Utgå från varje barns individuella förmåga. 
 

 Fysisk aktivitet i kombination med samarbets- och ledarskapsträning.  
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 Stärka barnens självkänsla och skapa goda kamratrelationer genom lek 
och träning i grupp.  
 

 En lugn och skön miljö med utevistelse och en förhoppningsvis bättre 
hälsa. 

 

 Naturkunskap på ett naturligt sätt. Målet är att skapa ”ett äventyr” för 
barnen där ovan beskrivna moment ingår på ett roligt, naturligt och 
spännande sätt 

 

 

Specifika mål för Klubben elever i år 4-6 

 

 De har en egen hemvist 
 

 Ta del av närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och 
platser för kultur, fritid och rekreation. 

Skolmåltiden 

 Behålla skolans hållbara socker-salt policy. 
 

 Personalen som arbetar i köket är delaktiga i skolans elevråd, för att 
eleverna ska kunna ges möjligheter till inflytande över skolmåltidens 
verksamhet. 
 

 Utveckla samarbetet med klasserna kring olika teman. 
 

 Genomföra elevers önske-mat en gång under läsåret. 
 

 Vi planerar för att utöka utbudet av ekologiska varor. 
 

 Fortsätta att arbeta systematiskt med kontinuerliga träffar med rektor, för 
att följa upp de mål vi har satt och för att hela tiden sträva mot våra 
visioner. 
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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 2016/2017 ca 52 000 kkr, koncernen har  
ca 74 årsanställda. 

  

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