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Vision 

Ekebyskolan - för eleven i tiden 

Verksamhetsidé 

En skola att utmanas, trivas och växa i 

Vi är en trivsam skola där eleverna får möjlighet att utvecklas i en trygg miljö som bidrar till kvalitativ 

kunskapsinhämtning. Vi arbetar ämnesintegrerat och utgår från aktuella problemställningar i det 

moderna samhället när vi lägger upp våra kurser. Sedan läsåret 2014/15 arbetar vi  med årskurser 

istället för klasser. Varje årskurs består av två  mentorsgrupper och  flexibla arbetsgrupper som  

förändras efter behov och arbetsområde. Detta  medför en ökad gemenskap  och  skapar 

förutsättningar för trygga relationer med fler pedagoger på skolan samt möjliggör för fler 

kamratrelationer. 

En skola där alla barn ges kunskap för livet. 

Vi satsar på att ge våra elever en skolgång som förbereder dem för det samhälle de ska möta och verka 

i utifrån kunskapsmässiga, sociala och digitala krav. Vi arbetar därför aktivt med att ligga steget före 

för att vidareutveckla skolans lärmiljöer och pedagogiska metoder och arbetssätt. Alla klassrum är 

utrustade med moderna hjälpverktyg och alla elever har tillgång till en personlig surfplatta. Eleverna 

ges en variation av möjligheter att redovisa sina kunskaper. Vi använder formativ bedömning vilket 

ger eleverna  kontinuerlig feedback under arbetets gång. Vi arbetar ämnesövergripande och du som 

elev ges möjlighet att visa dina olika förmågor i flera ämnen samtidigt.  

En skola med sikte på framtiden. 

Att börja på Ekebyskolan innebär att börja i en skola där du som elev blir sedd, får god handledning i 

din kunskapsinhämtning och möjlighet att utvecklas till din fulla potential av professionella 

pedagoger. Våra elever förbereds för den framtida arbetsmarknaden med hjälp av olika digitala medel 

och moderna lärmiljöer. Ekebyskolans målsättning är att alla elever från årskurs 1-9 ges möjlighet att 

utveckla en digital kompetens som innebär att de behärskar informationssamhällets teknik i 

arbetslivet och på fritiden.  

Arbetsorganisation 

Ekebyskolan leds av rektor/tillika förskolechef som har det totala resultat och budgetansvaret för hela 

verksamheten; grundskola med tillhörande förskolor. Skolan har också två biträdande rektorer, en 
biträdande förskolechef samt en arbetslagsledare med ansvar för fritidshemmet. 
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Arbetssätt/metod 

Elever och personal är uppdelade i två arbetslag, F-4 och 5-9. 

Vi strävar efter att eleverna ges en kontinuitet i sitt  lärande som följer dem från förskoleklass och upp 

till årskurs nio. 

 

Genom vår gemensamma värdegrund håller vi ihop verksamheten och arbetar målinriktat med att 

eleverna ska bli engagerade och delaktiga i sin egen utveckling, såväl kunskapsmässigt som 

socialt. Vi handleder eleverna genom att de ges ökat ansvar och utvecklar sin självständighet utifrån 

sina förutsättningar ju äldre de blir. Vi tror på att göra eleverna delaktiga i sitt lärande och sin 

kunskapsprogression. Vi strävar efter att samplanera och ämnesintegrera undervisningen för att 

uppnå ett tematiskt arbetssätt. Detta bidrar till att våra elever lär sig se helheten och sätta saker i sitt 

sammanhang, samtidigt som det underlättar kunskapsinhämtningen. Undervisningen ska vara 

individbaserad och arbetssättet inkluderande. 

Skolan satsar också stort på en digitaliserad verksamhet och pedagogik för att våra elever ska få de 

bästa förutsättningarna för lärande och framtid. Ekebyskolans målsättning är att alla elever från 

årskurs 1-9 ges möjlighet att utveckla en digital kompetens som innebär att de behärskar 

informationssamhällets teknik i arbetslivet och på fritiden. 

Föräldraengagemang 

Vårdnadshavarna bjuds in till föräldramöten vid läsårsstart. Då får de information om vad som händer 

i den specifika årskursen samt information kring händelser/aktiviteter som rör hela skolan. Skolan har 

också en föräldraförening som kallas till samrådsmöten en till två gånger per termin. Vid dessa 

tillfällen har föräldrarna möjligheter att komma med synpunkter/förslag som kan förbättra 

verksamheten. I varje klass väljs två klassföräldrar som representerar klassen i föräldraföreningen.  

 

Ekebyskolans utvecklingsområden och mål för 2015/2016 

Förbättra studieron genom att 

 diskutera begreppet arbetsro med eleverna från  förskoleklass till åk 9; vad det innebär för 

dem, hur var och en tar sitt ansvar utifrån tanken ”vi är alla varandras arbetsmiljö” 

 arbeta med attityder och arbetsklimat 

 alla elever skall känna att de har möjlighet till lugn och ro under dagen i fritidshemmet 

 implementera läroplanen i fritidsverksamheten 

 via skolans informationsportal förbättra och underlätta kommunikationen mellan skola och 

hem. 
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Utveckla undervisning och arbetssätt  

 öka andelen ämnesövergripande temaarbeten i de äldre årskurserna 

 samarbeta mellan och över årskurser i F-9 

 alla lärare som undervisar i svenska och/eller något/några SO ämnen deltar i läslyftet 2015/16 

 genom att öka användningen av digitala verktyg i undervisningen skapa större variation och 

fler examinationsformer. 

 elevernas läsförståelse ska öka i åk 2 och 3 

 andelen elever som klarar kunskapskraven i matematik ska bli fler  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


