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2.  Elevdemokrati och kunskapsresultat. En skola i 

samtiden. 

En kommunal F–9 skola i centrala Vallentuna med cirka 360 elever. Skolan är 

inget utan eleverna. Den tillvaro som eleverna befinner sig i måste vara deras. 

Skolan blir komplett med lärare och pedagoger. Skolan ger alla lärare och 

pedagoger möjlighet att trivas och utvecklas i miljön där elevernas samtid står 

i centrum. Elevdemokrati för allas utveckling. 

Vi arbetar målmedvetet med att ge våra elever möjligheter att nå höga 

kunskapsnivåer. Vi arbetar också med ämnesfördjupning inom 

internationalisering, musik och matematik, samt med utökade möjligheter 

inom bild, hemkunskap och idrott.  

2.1 Skolans organisation 
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2.2 Särskilt prioriterade utvecklingsområden läsåret 18/19: 

2.2.1 Närvaro och skolplikt 

Skolan behöver öka elevernas närvaro och tidigare uppmärksamma elevers 

frånvaro. För att lyckas har EHT stärkt rutinerna för uppföljning av skolplikt. 

Mentorerna har fått nya rutiner och standardiserade texter, att skicka ut för 

att förenkla processen och minska arbetsbelastningen. Ledningen har 

uppföljning med mentorerna 7 gånger under läsåret. Se mer ingående 

information nedan i dokumentet under punkten EHT. 

2.2.2 Färre elever med betyget F, samt färre antal F 

Under kommande läsår kommer Hjälmstaskolan att minska antalet F. Vid 

utgången av läsåret 17/18 hade skolan 140 F från år 6-9. Nästan 20 % av 

eleverna på skolan hade något F. Det är inte rimligt att så många elever har 

något F.  

Läsåret 18/19 har ledningen planerat in uppföljningsmöte med lärare som har 

elever med betyget F. Ledningen kommer att gå in i Schoolsoft 1 gång per 

månad och titta i matriserna. Alla lärare som har elever med betyget F 

kommer att få besvara: Varför når eleven inte målet E? Vad behövs för att 

eleven ska nå E? Med svaren som grund kommer skolan att bemöta elevernas 

behov. Specialpedagogerna kommer att vara nära knutna till arbetet. 

2.2.3 Minska lärarnas arbetsbelastning 

Lärarnas arbetsbelastning är problematisk, det ryms för mycket i lärarnas 

uppdrag. Dokumentationen gör också att lärare ofta hamnar i långa 

handläggningstider med bedömning och återkoppling till eleverna som 

kommer för sent för att ge god effekt. Skolan har haft skriftliga omdömen för 

eleverna 6-9, vilka tas bort och kommer bara att skrivas om eleven har 

underkänt i ett ämne. Bedömningar som sker och dokumenteras i realtid, 

kommer premieras och förespråkas. Skolan arbetar med att förskjuta 

efterarbete till förarbete och på så sätt få ut mer effekt på lärandet och 
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samtidigt minska arbetsbelastningen. För klargörande i arbetssätt och metod, 

se bilaga 1. 

2.2.4 Specialpedagogiskt förhållningssätt 

Hjälmstaskolan kommer under hela läsåret att sats på specialpedagogik för 

lärande. Denna satsning gör alla kommunala skolor i Vallentuna under läsåret 

18/19. Skolan avsätter konferenstid och inläsningstid varje vecka hela läsåret.  

”Bli bättre på att möta alla elevers behov och anpassa undervisningen! 

Specialpedagogik för lärande är en kompetensutveckling för alla 

grundskollärare, där du tillsammans med kollegerna får tid att diskutera och 

pröva specialpedagogiska metoder och arbetssätt.” (Skolverket, 2018) 

3.  Kunskaper 

3.1 Utvecklingar under läsåret 

3.1.1 Avstämning elever under E 

Via Schoolsoft och matrisen måluppfyllelse, hämtas målindikation varje 

månad. De elever som är rödmarkerade i matrisen kommer följas upp. Detta 

görs genom att ledningen en gång per månad skickar ut mail till lärare, som 

har elever under E. I mailet står elevens initialer samt frågorna: 

Varför når eleven inte målet E? 

Vad behövs för att eleven ska nå E? 

Läraren ska svara på båda frågorna. Ledningen ska tillgodose behovet, 

förutsatt att det är rimligt och inom ramar för skolan. Specialpedagogerna är 

nära kopplade till detta arbete. 
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3.1.2 Stugkoncept utvecklas 

Varannan torsdag kommer högstadieklasserna ha möjlighet att besöka 

ämnesstugor dit alla eleverna kan gå och få ett extra undervisningstillfälle i 

något av stugämnena. Mattestuga, språkstuga, NO-stuga, SO-stuga, 

Idrottsstuga, Estetiska-stugor. Stugorna är öppna för alla elever på alla nivåer. 

Låg- och mellanstadiet kommer att ha studietimme på tisdagar, där lärarna på 

rullande schema håller i undervisningen 

Elever kan också använda stugtiden till att ta igen undervisning om de 

exempelvis varit sjuka. Elever som ej når målen i ämnen kommer också att bli 

erbjudna detta som ett extra schemalagt undervisningstillfälle. 

Specialpedagogerna beslutar tillsammans med undervisande lärare om detta 

extra schemalagda undervisningstillfälle. 

3.1.3 NTA (naturvetenskap och teknik för alla) 

I förskoleklass och år1 påbörjas en satsning på NTA. Konceptet underlättar för 

lärare att ha kvalitativ teknisk och naturvetenskaplig undervisning. Det 

stärker också undervisningen och ökar kvalitén. Framåt är tanken att 

kommande läsår utvidgade arbetet med NTA och få det till fler årskurser. 

3.2 Pågående satsningar 

3.2.1 Vallentuna musikklasser 

Hjälmstaskolan har musikklasser i samarbete med Vallentuna kulturskola. Vi 

arbetar enligt Skolverkets läroplan med möjlighet till fördjupning och 

utveckling inom Körsång, Ensemblespel, Musikproduktion, Musikteori, 

Rytmik och musikkommunikation. 

Musikklasserna kommer att fortsätta och konceptet ska stärkas och utökas 

under läsåret. Mer marknadsföring inför skolvalet ska genomföras. 

Hjälmstaskolan hjälper också Karlbergsskolan att starta upp musikklasser på 

mellanstadiet och skolorna har ett nära samarbete. 
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3.2.2 Internationalisering 

Hjälmstaskolan erbjuder eleverna att få erfarenheter av levnadsvillkor och 

traditioner i ett annat land, samtidigt som man utvecklar språkkunskaperna. 

Läsåret 18/19 utvecklas internationaliseringen till att omfatta Tyskland också. 

Ett pilotprojekt med att skapa internationella band med hjälp av digitala 

portaler kommer att genomföra för mellanstadiet med en skola i Spanien. 

Eleverna på högstadiet kan genom utbyte, resa till Spanien, Frankrike och 

Tyskland. Det finns möjlighet att resa till alla länderna. Internationella 

erfarenheter är något som eleverna har nytta av hela livet. 

3.2.3 Fjärrundervisning 

Detta är tillsynes en mindre satsning, men behöver beskrivas då den är ett 

startskott för en ny riktning på undervisning, vilken kommer ges större 

utrymme löpande. Det är ett processinriktat pilotprojekt som ska mynna ut i 

nya sätt att se på och bedriva undervisning. 

Eleverna blir allt mer vana att röra sig digitalt. En given del av kulturen och 

beteendet hos unga involverar digitala redskap, digitala miljöer och digitala 

forum. Med start läsåret 18/19 testar Hjälmstaskolan att undervisa i digital 

miljö. Eleverna har inte läraren fysiskt i rummet utan konverserar live med 

läraren digitalt. Detta medför att eleverna kan utveckla ansvarsfulla 

förhållningssätt, att själva ta sig an beskrivningar och instruktioner i digitala 

miljöer. De arbetar med uppgifter, lämnar in och bedöms digitalt. 

En annan effekt av detta som är eftersträvansvärd för skolan, är att man kan 

undervisa till flera olika klassrum och elevgrupper på samma gång. Rummen 

behöver heller inte geografiskt ligga nära varandra. Detta vinner elever på, då 

de inte behöver röra sig från en skola till en annan för att exempelvis få 

språkundervisning. I förlängningen kan elever som är sjuka eller av annan 

anledning inte kan delta fysiskt på en lektion få möjlighet att delta i 

undervisningen från annan plats. 
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4.  Normer och värden 

4.1 Öka trygghet och studiero 

4.1.1 Mobilfria lektioner 

Under föregående läsår har skolan diskuterat, utvärderat och förankrat med 

eleverna och lärarna att eleverna måste lämna in mobiler under lektionstid. 

Detta görs via mobildagis i klassrummen. Konceptet ska bibehållas under 

läsåret 18/19. För att mäta effekten av det kommer eleverna i högstadiet att få 

besvara enkäter vid ett par tillfällen varje termin. Enkäten skickas ut via 

elevrådet som också kan lägga till aktuella frågor som kommer fram via 

elevperspektivet på skolan. 

4.1.2 Ipads i MDM-lösning och förändring av 1-1 konceptet mot 

datorer 

Skolan har i viss utsträckning haft det svårt att få elever att arbeta med 

skolarbete på sina digitala verktyg. Därav har det gjorts flera försök att depa 

Ipads i MDM-lösning, vilket ej har fungerat. Det har varit många käppar i 

hjulen och skoloan har lagt mycket tid på detta utan att uppnå resultat. Skolan 

kommer fortsätta att arbeta för att få Ipadsen i någon form av MDM-lösning. 

Alla Ipads samlades in vid läsårsslutet 17/18 och återlämnas vid terminsstart 

läsåret 18/19. Skolan har haft en del problem med kostnader för trasiga Ipads 

samt att de inte används helt ändamålsenligt. I inventarierna kan vi 

omfördela datorer och ha en arsenal för år 6-8, vilka kommer att ha 1-1 

datorer. År 9 kommer att ha 1-1 Ipads kommande år. De är vana vid redskapet 

och skolan har Ipads. Långsiktigt kommer 1-1 datorer att införas och Ipadsen 

kommer att kopplas till undervisningsbehov, exempelvis en uppsättning till 

musikproduktion, en till bildproduktion, en med matematiska applikationer 

osv. Fler Ipads kommer att fördelas till de lägre åldrarna, där de enklare kan 

användas ändamålsenligt än datorer. Eleverna kan i de lägre åldrarna 

använda touchapplikationer i de olika ämnena, vilket kan stärka 

undervisningen, utan att eleverna behöver ha hög skriv och läsförmåga. 
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4.1.3 Öka frekvensen på inskickade ärenden kring kränkande 

behandling för att säkerställa att fler ärenden utreds. 

Fler av de kränkningar som inträffar under ett läsår ska rapporteras till 

huvudman. Dels är det skolans skyldighet att informera huvudman. Detta 

kommer också att stärka hur vi arbetar med ärenden, då det framgår tydligare 

när man beskriver händelsen via en rapport, vad man faktiskt gjort. 

Problemet som uppstår med detta är att det tar tid för redan ansträngda 

medarbetare att skriva och följa upp. Därav inrättar Hjälmstaskolan ett 

operativt team, som arbetar med att skriva och utreda kränkningsärenden. De 

kommer att vara behjälpliga de medarbetare som uppmärksammat en 

eventuell kränkning, och bistå med samtal samt stötta vid rapportskrivning. 

Det operativa teamet leds av skolans kurator och består på högstadiet av två 

lärare med utrymme i tjänsten och schemalagda pass. På låg och 

mellanstadiet drivs arbetet av en lärare och en specialpedagog. Utöver detta 

finns ca 7 medarbetare på skolan som kan kallas in i specifika fall för att 

arbeta utredande och vara behjälpliga. För fritids så leds arbetet av 

fritidssamordnaren. Kurator informerar och rapporterar löpande till rektor. 

Antalet upprättade kränkningsanmälningar ska dokumenteras varje månad 

och visas av kuratorn på EHT-möte. Läraren som är ansvarig för elevrådet ska 

i samråd med kurator ta fram underlag som ska presenteras för elevrådet, inte 

i detalj men till art och mängd. Elevrådet ska sedan ha detta som en punkt och 

ur elevperspektivet bemöta kränkningsanmälningarnas art. 

4.1.4 Kalla till fler möten med föräldrar och ha fler samtal med 

föräldrar direkt efter händelser. 

Ledningen kommer att kalla till flera föräldramöten om det är grupper eller 

klasser som hamnar i kulturer eller mönster som inte främjar en god 

värdegrund. Lärare och mentorer informerar först EHT som vid eventuellt 

beslut uppdrar åt ledningen att kalla till möten. I vissa fall kan det operativa 

teamet involveras i möten. 

Skolan kommer ha inställningen att personliga samtal med vårdnadshavare, 

via mail, telefon eller fysiskt är att föredra när en eller flera elever bryter mot 
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skolans värdegrund. Ledningen och elevhälsan stöttar när det är besvärliga 

samtal. 

5.  Elevers ansvar och inflytande 

Skolan är en demokratisk plats där värdegrunder ska finnas som avspeglar 

samhällets goda värderingar. 

Eleverna ska ha ett reellt inflytande över sina studier och inom ramen för 

Lgr11 kunna påverka sin vardag. Alla klasser har klassråd varje vecka, där de 

kan besluta om saker demokratiskt. 

Elevrådet ska stärkas ytterligare. Elevrådet får en egen budget om 10000kr. 

De kommer att bjudas in och involveras i flera möten på skolan, 

ledningsmöten, arbetsmiljömöten mm. 

Elevrådet på högstadiet ska hjälpa till att utforma frågeställningar som är 

aktuella, för att skapa enkäter och få underlag från alla skolans elever. Lärare 

ansvarig för elevrådet hjälper eleverna att skapa enkäter. Resultaten ska 

delges alla elever och medarbetare på skolan. 

Problematiska frågor som uppstår i elevhälsan som rör värdegrund, kulturer 

eller attityder på skolan, ska skickas till elevrådet för högstadiet. Rådet 

arbetar sedan fram förslag för att genomföra och förverkliga dem i praktiken. 

Elevrådet kommer tillsammans med elevhälsan ansvara för att implementera 

och sprida i praktiken. 

Elevrådet i F-6 består av två representanter från varje klass år 1-6. 

Förskoleklassen har ett rullande schema så att alla ska kunna se hur man 

arbetar med frågor i elevrådet. Elever från år 5 delar på uppdraget att vara 

sekreterare och elever från år 6 delar på uppdraget att vara ordförande. Det 

finns alltid en pedagog med, som följer och stöttar arbetet. Frågorna som 

diskuteras är frågor som ligger eleverna nära och handlar bl a om raster, 

skolmat och hur vi bemöter varandra. Elevrådet på låg och mellanstadiet ska 

liksom elevrådet för de äldre informeras om skolans reella värdegrunde 

genom vilka typer av kränkningsanmälningar somrapporteras. Detta för att de 
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ska kunna diskutera och gemensamt förhålla sig till, samt utveckla den 

värdegrund som finns på skolan. 

6.  Skolan och omvärlden 

Elever på Hjälmstaskolan har möjlighet att besöka skolor och ha utbyte med 

Frankrike, Spanien och Tyskland. Internationaliseringsprojektet är en viktig 

del av Hjälmstaskolan och ger eleverna stora möjligheter att utvecklas genom 

att möta och bemöta kulturer. Under läsåret ska Mellanstadiet få testa att ha 

utbyte digitalt med skolan i Spanien dit högstadieelever kan åka fysiskt. 

Eleverna på högstadiet kan besöka ett av länderna varje läsår, och har 

möjligheten till att ha haft tre utbyten, när de avslutar grundskolan. 

Musikklasserna på Hjälmstaskolan uppträder utanför skolans gränser, både i 

och utanför Vallentuna, och har flera konserter inbokade på olika ställen 

under läsåret. 

Elever på Högstadiet har möjlighet att fördjupa sina matematikstudier på 

Vallentuna gymnasium. 

Genom obligatorisk PRAO kommer nära samarbete med näringslivet att 

utvecklas och ge eleverna viktiga insikter om arbets- och näringsliv. 

Kultur och Fritidssatsning för år2 och år7 kommer ge eleverna möjligheter att 

testa olika aktiviteter och genom detta koppla ihop föreningslivet med skolan. 

F-6 bjuder in föräldrar som får berätta om sina yrken och eleverna i år 6 har 

miniprao under en dag varje år i maj för att få pröva på hur det är i yrkeslivet. 

År F-6 tar del av kulturutbudet i Vallentuna och Stockholm, åker på muséum 

och utställningar. Har ett nära samarbete med Skapande skola där varje klass 

får ta del av olika kulturella aktiviteter samt besöker biblioteket kontinuerligt. 

Hjälmstaskolan studie- och yrkesvägledare arbetar aktivt med alla elever och 

ger eleverna stöd och insyn i möjligheter efter grundskolan och i livet. 
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7.  Skola och hem 

Hjälmstaskolan kallar ett par gånger per läsår till samverkansråd. 

Representanter från alla klasser på skolan kan skicka in frågor, vilka besvaras 

och arbetas vidare med vid behov. I Förskoleklass, låg- och mellanstadiet har 

mentorerna för klasserna samarbete med elevernas föräldrar. 

Högstadiementorerna har löpande kontakt med föräldrar till sina 

mentorselever. Alla elever på skolan erbjuds utvecklingssamtal varje termin. 

Hjälmstaskolan är öppen och välkomnar ett starkare samarbete med föräldrar 

till elever på skolan, och ser gärna att en föräldraförening startas. Detta 

påminner skolans ledning om vid skolsamråd och föräldramöten. Dock ligger 

utgången i frågan i föräldrarnas händer. 

8.  Bedömning och betyg 

Genom att satsa på Specialpedagogik för lärande som en stor 

fortbildningsinsats, arbetar skolan för att öka anpassningar och likvärdiga 

förutsättningar att ta till sig kunskaper för alla elever. Vidare arbetar skolan 

för att lärarna ska få möjlighet att sambedöma och arbeta kollegialt. Detta för 

att öka samsyn på bedömningsprocessen. 

Meritvärdet för Hjälmstaskolan ska förbättras under läsåret. För att lyckas 

med detta så har ledningen planerat in uppföljningsmöte med lärare som har 

elever med betyget F. Ledningen kommer att gå in i Schoolsoft 1 gång per 

månad och titta i matriserna. Alla lärare som har elever med betyget F 

kommer att få besvara: Varför når eleven inte målet E? Vad behövs för att 

eleven ska nå E? Med svaren som grund kommer skolan att bemöta elevernas 

behov. Specialpedagogerna kommer att vara nära knutna till arbetet. 

Eleverna kommer få möjligheter att ta större ansvar för sina studier genom att 

frivilligt kunna komplettera lektioner med vad Hjälmstaskolan benämner 

stugor. Dit kan elever gå för att få extra lektioner i det ämnet de känner att det 

behövs. Skolan kommer att upplysa elever om att det är lämpligt att närvara 

under stugtid. 
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Det kommer finnas möjlighet för elever att få extra lektioner under loven. 

Detta gäller elever som är motiverade till detta och som av olika anledningar 

inte lyckats nå målen i skolans alla ämnen. 

Om elever har F i slutet av läsåret kommer ökad undervisningstid i de aktuella 

ämnena att införas. Detta styrs av specialpedagoger och ska leda till att fler 

elever lyckas bli godkända. 

Om elever har missat möjligheter att bli bedömda och går sista året i 

grundskolan, ska skolan än mer aktivt arbeta för att öppna upp möjligheter 

till fler bedömningstillfällen under vårterminen. 

9.  Digitalisering 

Hela skolsystemet står inför utmaningar med digitalisering. Både vad gäller 

en stabil park med utrustning och underhåll, men också vad gäller kompetens 

och fortbildning. Läsåret 18/19 blir det också obligatoriskt att genomföra 

delar av nationella prov år 9 digitalt. Detta skapar ytterligare utmaningar med 

att få till stabila uppdaterade system som har stabila nätverk. Nätverk som ska 

kunna stängas, exempelvis vid examinationer. 

9.1 Skolan 

Skolan fördelar om i IT-parken. År 7 får 1-1 datorer, vilket också år 8 har 

sedan föregående år. År 9 fortsätter med 1-1 Ipads. Alla Ipads utrsustas med 

skal, vilka eleverna inte får avlägsna. 

F-6 får ett antal Ipads, styrt efter behov. De kan använda Ipadsen med appar 

och läromedel, men de är ej tänkta att vara personliga. Uppskattningsvis 

kommer klasserna ha mellan 5 och Ipads. F-5 har en datorvagn vilken de kan 

använda och år 6 har 1-1 datorer, vilka är personliga men ej tillåtna att ta med 

hem. 

I övrigt har skolan datorer och Ipads som används av specialpedagoger, vilka 

avgör hur de används bäst efter behov. 

Nedan är en övergripande fördelning av datorer och Ipads. 
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 FsKl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ipads 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10   1-1 

Datorer Datorvagn 1-1 1-1 1-1  

 

9.2 Fritids 

Fritids har tillgång till datorvagnen vid behov, samt har de 10 st Ipads vilka de 

använder i verksamheten. 

9.3 Utmaningar för skolan 

Skolan arbetar aktivt med att hitta lösningar för att på bästa sätt förvalta IT-

parken samt att hålla medarbetarna uppdaterad och kompetenta. Underhåll 

och administration av IT och IKT tar förhållandevis mycket tid i anspråk. I 

nuläget så delegeras olika ansvarsområden ut till nuvarande medarbetare som 

besitter kompetens och motivation. Långsiktigt arbetar skolan för att hitta en 

roll som kan arbeta med detta, en IT-pedagog med kompetens att förvalta IT-

parken. 

Skolan kommer under läsåret att förbereda sig inför de nationella proven i år 

9, där uppsatsskrivningarna ska ske digitalt. Det kommer att genomföras 

provtester för att se att vi kan genomföra proven utan hinder. I nuläget 

kommer vi att genomföra proven med nätverket avstängt på datorerna. 

9.4 Lärarna 

Alla lärare har egna datorer. De har också möjlighet att få fler digitala verktyg, 

exempelvis Ipads, dokumentkameror eller robotar. Detta fördelas efter behov. 

Lärare som har drivkraft och motivation att utveckla undervisningen i en 

digital riktning, behöver få digitala redskap och verktyg tillgängliga. 

När det gäller programvara så har lärarna egna ämnesbudgetar de kan 

använda till att själva bedöma och införskaffa digitala läromedel, plattformar 

eller applikationer. 
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Fortbildning ges fortlöpande efter behov där skolan öppnar upp workshops 

när efterfrågan finns. Generellt skulle en större satsning behöva genomföras, 

men digitaliseringen behöver växa fram då den ska anpassas både didaktisk, 

pedagogiskt och dokumentationsenligt till skolans uppdrag. Hjälmstaskolan 

ser tydligt att undervvisning kommer att bli mer digital framåt och det 

uppmuntras från ledningen att våga ta sig an nya arbetssätt och metoder för 

att kunna hitta vägar att utveckla den digitala undervisningen. 

9.5 Fjärrundervisning 

Eleverna blir allt mer vana att röra sig digitalt. En given del av kulturen och 

beteendet hos unga involverar digitala redskap, digitala miljöer och digitala 

forum. Med start läsåret 18/19 testar Hjälmstaskolan att undervisa i digital 

miljö. Eleverna har inte läraren fysiskt i rummet utan konverserar live med 

läraren digitalt. Detta medför att eleverna kan utveckla ansvarsfulla 

förhållningssätt, att själva ta sig an beskrivningar och instruktioner i digitala 

miljöer. De arbetar med uppgifter, lämnar in och bedöms digitalt. 

En annan effekt av detta som är eftersträvansvärd för skolan, är att man kan 

undervisa till flera olika klassrum och elevgrupper på samma gång. Rummen 

behöver heller inte geografiskt ligga nära varandra. Detta vinner elever på, då 

de inte behöver röra sig från en skola till en annan för att exempelvis få 

språkundervisning. I förlängningen kan elever som är sjuka eller av annan 

anledning inte kan delta fysiskt på en lektion få möjlighet att delta i 

undervisningen från annan plats. 

10.  EHT 

Elevhälsan kommer att utvecklas under läsåret. I dagsläget så saknas tydliga 

strukturer och tydliga ansvarsområden. Elevhälsan kommer att delas in i olika 

övergripande ansvarsområden. Att det delas in i övergripande 

ansvarsområden betonar ordet ansvar. Alla delar av elevhälsan har också ett 

gemensamt ansvar för att arbeta över gränserna, och få till de bästa 

lösningarna för eleverna och skolan. Nytt för läsåret är ett operativt team som 

arbetar med värdegrund och kränkningsärenden. 
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10.1 Dokument som uppdateras varje år 

 

Ansvarig Dokument När 

Kurator 

Rektor 

Plan för att främja lika rättigheter 
och möjligheter samt förebygga och 
åtgärda diskriminering, trakasserier 
och kränkande behandling 

Läsårsstart 

Kurator 

Rektor 

Handlingsplan för att främja 
skolnärvaro 

Läsårsstart 

Elevråd 

Kurator 

Ansvarig för elevråd 

rektor 

Skolans ordningsregler I början av 
läsåret 

 

10.2 Ansvarsfördelning och struktur 

Skolcentralt EHT leds av rektor 

Rektor, Kurator, Skolsköterska, Specialpedagoger, Studie- och 

yrkesvägledare, skolpsykolog samt inbjudna, ex. lärare med 

ärenden. 

Socialt och värdegrund – Förebyggande värdegrundsarbete, lika rättigheter, 

elevers delaktighet, skolplikt, kontakt med sociala myndigheter, 

kränkningsärenden. 

 Kurator, Rektor, Operativt team, Skolpsykolog 

Medicin och hälsa – Skolhälsovårdsmottagning, Informera  om livsstil (ex: 

Jämställdhet i samhället), Informera om risker (ex: tobak och alkohol), 
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 Skolsköterska, Skolläkare, Skolpsykolog 

Kunskap – Utveckla specialpedagogiken, få alla elever till godkänt, stötta 

lärare i undervisningen, genomförande och analys av resultat. 

 Specialpedagoger, Rektor 

Framåtsyftande – Få eleverna att se sina framtida val, PRAO, utveckla kontakt 

med näringsliv, upplysa om möjligheter och chanser till utveckling 

 Lokal och central Studie- och yrkersvägledare 

10.2.1 Möten 

Den skolcentrala elevhälsan kommer att sammanträda varje onsdag klockan 

08.10–09.30. 

Operativt team har tid för möte och insatser onsdagar 09:30–11.30. 

10.3 Skolpliktsbevakning 

Skolpliktsbevakning görs 7 gånger under läsåret. Mentorer ska då skicka in till 

kurator/EHT vilka elever som har frånvaro över 10%. Det ska framgå i 

underlaget vad frånvaron beror på. Om orsaken är okänd eller oklar så ska 

vårdnadshavare kontaktas. Alla elever med frånvaro över 10% ska få ett 

standardiserat utskick som lyder: 

Som en rutin för att främja närvaro samt förebygga och åtgärda 

frånvaro skickar vi detta mail till er för att upplysa om att ELEVENS 

NAMN har en frånvaro som överstiger 10 %. Detta är i enlighet med 

Vallentuna kommuns riktlinjer för skolpliktsbevakning. 

Vidare så följer man Barn- och Ungdomsförvaltningens rutin, Rutin för att 

främja närvaro samt förebygga och åtgärda frånvaro. Ärendegången sker 

enligt Hjälmstaskolan lokala dokument Skolpliktsbevakning rutiner 

Hjälmstaskolan. I det lokala dokumentet så finns standardiserade texter, 

vilka elevens mentor skickar ut till vårdnadshavare när skolpliktsbevakning 

genomförs. Detta görs för att det är skolan och inte läraren som står för 

innebörden i utskicket, samt för att minimera lärarnas arbetsbelastning. 
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11.  Förskoleklass 

Förskoleklassen blir obligatorisk skolform från läsåret 18/19 vilket ställer 

högre krav på undervisningen. Hjälmstaskolan har i dagsläget en komplett 

undervisning för eleverna i förskoleklass och behöver inte göra några större 

förändringar för att nå upp till kraven. En ny satsning på förskoleklassen är 

att ansluta sig till NTA (naturvetenskap och teknik för alla), vilket är 

kvalitativt teoretiskt och praktiskt undervisningsmaterial inom No-ämnena 

och teknik.  

12.  Fritids 

Rektorn och skolans administrativa chef kommer under läsåret att fortbilda 

sig, för att säkerställa att man stärker arbetet med fritids. Detta är en 

fortbildning som alla skolledare i Vallentuna kommer att deltaga i. 

12.1 Ansvarsfördelning 

Tydliga ansvarsområden under alla fritidsverksamheter. Fritids arbetar aktivt 

med att dela och ta ansvar för olika delar av verksamheten och aktiviteter 

inom verksamheten. En ansvarig för ett område ska noteras och exempelvis 

skrivas in i protokoll från fritidsmöten. 

12.2 Rastverksamhet 

Skolan får bland annat en ny innergård. Det kommer också att rensas bland 

träd för att öppna upp områden.  

Fritids ska ansvara för att det blir fler planerade rastaktiviteter med 

rastpedagoger, vilka styr och leder aktiviteterna. Det innebär att man planerar 

för rastverksamheterna. Man kan använda en enkel mall. Man bygger upp en 

bank med aktiviteter som kan genomföras på raster. Man planerar sedan in 

aktiviteterna på de olika rasterna och så tar någon på sig att genomföra 

aktiviteten. En ansvarig person varje dag för att ordna aktiviteter. Detta 

medför att det ökar kvalitén på rasterna för eleverna. I nuläget är det många 

spontana aktiviteter, vilket också såklart ska finnas kvar.  
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12.3 Planerade aktiviteter varje dag 

Veckorna ska vara planerade med aktiviteter, vilka är tydliga och som 

eleverna kan välja. Aktiviteterna ska också kopplas samman med skolans 

arbetsområden, så att eleverna får en bättre röd tråd genom hela skoldagen 

med fritids inkluderat. 

12.4 Information 

12.4.1 Schoolsoft 

Information ska publiceras via Schoolsoft, till exempel veckoplanering med 

aktiviteter och grovplanering, 

12.4.2 Instagram 

Fritids har ett Instagramkonto där bilder och filmer publiceras från 

verksamheten. 

12.5 Fortbildning 

Fritidspersonal ska få handledning av psykolog. Handledningen är tänk att 

bidra med fler och nya perspektiv samt redskap och metoder att bemöta 

elever. Särskilt ska samtalen riktas in på elever med krävande beteenden och 

hur man kan få verksamheten att anpassas. 

13.  Utvecklingsprojekt 

13.1 Skolgården 

Hjälmstaskolan gör i samarbete med SBF (Samhällsbyggnadsförvaltningen) 

en större satsning på skolans innergård. Skolgården kommer att göras om helt 

och bli mer samtidsenlig. Gården planeras vara klar till slutet av september. I 

och med denna satsning så kommer skolan också att använda tillfället till att 

utveckla rastverksamheten. 
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13.2 Nytt personalrum 

Skolan får ett personalrum. Tidigare har skolans cafeteria i stor utsträckning 

verkat som personalrum. Det kommer att bli ett nytt personalrum med ett 

kapprum, kök, vilorum, arbetsrum, konferensrum och större lounge. Detta är 

välkommet och kommer bidra till en bättre arbetsmiljö. Personalrummet är 

tänkt att stå klart i slutet av augusti.  

14.  Bilaga 1 

 

 


