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Läroplanen för grundskolan, LPO 94, Läroplan 

för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 

och fritidshemmet, anger mål och riktlinjer för 

skolans samtliga verksamheter.  

 

I den lokala arbetsplanen prioriteras de 

utvecklingsområden och mål som den enskilda 

skolan särskilt väljer att arbeta med under 

innevarande läsår. Den lokala arbetsplanen skall visa 

hur den enskilda skolan lägger upp arbetet för att nå 

målen och hur de ska följas upp och utvärderas. 

 

Den lokala arbetsplanen skall vara ett 

styrdokument för skolledning och lärare. Den skall 

dessutom ge information till elever, föräldrar, 

Vallentunas Barn- och utbildningsnämnd samt 

myndigheter om hur arbetet i skolan är organiserat. 
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PRESENTATION AV SKOLAN 
 

Hammarbacksskolan är en Fskl-9 skola, från Förskoleklass till år 9. Innevarande läsår har vi 

ca 430 elever. Hammarbacksskolan tar emot elever från hela Vallentuna kommun men 

företrädelsevis är det elever i närområdet som söker till vår verksamhet. Inför skolår 7 tar vi 

emot större elevgrupper från i första hand Ormstaskolan. 

 

På skolan finns integrerad fritidshemsverksamhet för eleverna Fskl-3. Vid behov erbjuds även 

fritidshemsplats för äldre elever upp till 12 år.  

 

Hammarbackskolans personal har kompletterande pedagogiska utbildningar eller liknande 

meriter och erfarenheter för att undervisa och bedriva pedagogisk verksamhet. 

 

 

VISION OCH STRÄVANSMÅL 

 

”Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den till 

fredställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.” Lpo 94 

 

Vår vision är: Lärande och utveckling i positiv anda 

 

Vi strävar efter att i alla avseenden i verksamheten: 

  

  möta varje elev med hänsyn och med respekt så att eleven ska kunna utveckla sin 

egen identitet, självkänsla och trygghet. 

 

 utveckla en stimulerade och trygg inlärningsmiljö så att alla individuellt och 

tillsammans ska kunna utveckla sina kunskaper och kompetenser optimalt och 

framgångsrikt. 

 

 kontinuerligt utveckla och utvärdera våra arbetsformer så att vi framgångsrikt och 

med kvalitet erbjuder det vårt uppdrag föreskriver oss. 

 

 

ORGANISATION 

 

Skolledning 

Rektor, arbetslagsledare, administrativ chef 

Administration 

Vaktmästare, bibliotekarie, studie – och yrkesvägsledare, skolvärd 

Elevstöd 

Kurator, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare 

Arbetslag Fskl-1  

Arbetslagsledare, grundskollärare, förskollärare, fritidspedagoger, barnskötare 

Arbetslag 2-6 

Arbetslagsledare, grundskollärare, elevassistent 

Arbetslag 7-9 

Arbetslagsledare (vakant), grundskollärare 

Fritidshemmet Arbetslagsledare , förskollärare, fritidspedagoger, barnskötare 
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ANSVARSOMRÅDEN 

 

Skolledning  
Skolledningen på Hammarbacksskolan består av rektor samt tre arbetslagsledare en för fskl-1 

inklusive fritidshemmet, en för 2-6 samt en för 6-9 (vakant) samt administrativ chef. 

 

Rektor 

Rektor ansvarar för verksamheterna utifrån styrdokument och förordningar, anger riktning, 

ger ramar och skapar förutsättningar för arbetet. Rektors yttersta ansvar är att garantera 

eleverna den undervisning de har rätt till samt att arbeta med olika kvalitetsinstrument för att 

följa upp och utveckla alla delar av verksamheten. Rektors uppdrag är i första hand ett 

samhällsuppdrag, vilket inte minst ställer krav på att ha framtiden i blickfånget, att sortera och 

strukturera influenser och behov som påverkar arbetet att bli den skola som uppdraget 

föreskriver i nuläget och för framtiden. 

 

Arbetslagsledaren  

Arbetslagsledaren har till uppgift att ge redskap, genomföra och leda/fördela arbetet utifrån de 

övergripande perspektiven i arbetslaget.  

 

Arbetslag 

Hammarbacksskolan har tre arbetslag; Fskl-1 inklusive fritidshemmet, 2-6 samt 6-9. 
 

Arbetslaget har till uppgift att i praktiken genomföra arbetet, som arbetslag och/eller 

tillsammans med eleverna, så att målen nås. 
 

Arbetslagen Fskl-9 samarbetar kring eleverna i arbetslaget genom att: 

 samplanera undervisningen. 

 ansvara för elevernas studiesituation. 

 aktivt arbeta för att förebygga mobbning. 
 

 

Medarbetarna på fritidshemmet samarbetar runt barnens fritidshemsverksamhet genom att 

planera och genomföra verksamheten i enlighet med gällande styrdokument från Skolverket: 

Allmänna råd med kommentarer -  Kvalitet i fritidshem.  
 

Fritidshemmet ska bland annat: 

 vara ett komplement till skolan. 

 stimulera en meningsfull fritid  

 vara ett stöd i den personliga utvecklingen. 

 

Mentorer  

Eleverna i arbetslagen är uppdelade i olika mentorgrupper.  
 

Mentorns uppgift är: 

 handleda eleven i utbildningen och vara ett personligt stöd vid behov. 

 att hålla kontakt mellan skola och hem. 

 att ha utvecklingssamtal med eleven och vårdnadshavare två gånger/år. 

 att meddela elevhälsoteamet om elevens frånvaro är oroande stor eller om andra 

problem uppmärksammas. 

 dokumentera elevernas kunskapsutveckling samt betygssätta deras kunskapsnivåer 

i år 8 och 9. 
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ELEVHÄLSOARBETE 

 

Elevhälsoarbete betyder i vår skola allas omsorg om eleverna. Allt arbete vid 

Hammarbacksskolan ska vila på läroplanens grund om respekt för varje människas egenvärde. 

Vi arbetar för att förebygga svårigheter och vi vidtar åtgärder när svårigheter och problem 

uppstår. Elevhälsoarbetet inriktas på åtgärder som bäst främjar den personliga utvecklingen 

sedd i ett helhetsperspektiv. 

 

Vi arbetar med elevhälsan på tre nivåer. 

 

Mentor/undervisande lärare  

Mentor har till uppgift att delge elev och vårdnadshavare information kring elevens 

utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. De lärare som undervisar eleven har skyldighet 

att ge mentorn tillräcklig information så att hon eller han kan ge eleven och vårdnadshavaren 

en bra bild av elevens sociala och kunskapliga utveckling under utvecklingssamtalet.  

 

Befarar man att eleven inte kommer att klara de mål som står skrivna i läroplan och kursplan 

ska mentor eller undervisande lärare tillsammans med eleven och vårdnadshavaren upprätta 

ett åtgärdsprogram.  

 

Arbetslaget 
Det förebyggande elevhälsoarbetet i arbetslagen är grunden för att skapa ett arbetsklimat där 

eleven möts utifrån sina förutsättningar samt får möjlighet att utvecklas som person och i sitt 

lärande. På arbetslagens möten följer ansvarig personal upp hur det går för eleverna. Där finns 

möjlighet att diskutera och vidta åtgärder för enskilda elever vad det gäller deras 

skolsituation. Arbetslagens resurser och kompetens ska tas tillvara och nyttjas flexibelt på sätt 

som bäst främjar elevens personlighetsutveckling och lärande.  

 

Varje vecka har arbetslagen en tid avsatt för elevhälsomöte. Vid dessa sitter också 

representanter från skolans elevhälsoteam. När arbetslaget bedömer att svårigheterna kvarstår, 

trots insatser från arbetslaget, gör mentor en anmälan till skolans elevhälsoteam. Med 

anmälan bifogas åtgärdsprogram samt kartläggningsmaterial kring elevens sociala och 

kunskapliga utveckling. 

 

Hammarbacksskolans elevhälsoteam (EHT) 

Elevhälsoteamet består av rektor, arbetslagsledare, kurator, specialpedagog, speciallärare och 

skolsköterska. I gruppen arbetar man, i nära kontakt med arbetslaget/mentor/undervisande 

lärare, med de elever som behöver mer stöd och åtgärder än vad arbetslaget självt kan ge.  

 

I EHT beslutas om de vidare åtgärder skolan gör i ärendet. Föräldrarna kallas till ett 

elevstödsmöte eller en elevvårdkonferens (EVK) för att diskutera den uppkomna situationen 

och hur arbetet skall fortgå.  

 

Kamratstödjarverksamheten 

Målet är att alla elever ska kunna gå till skolan och känna sig trygga. I alla grupper av elever 

kan det uppstå och förekomma tendenser och uttryck där kamratandan inte är optimal. Syftet 

med kamratstödjarverksamheten är att förebygga att bråk uppstår och aktivt ingripa om så 

sker.  
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I alla undervisningsgrupper år 3-9 finns det kamratstödjare. Kamratstödjarna förtroendeväljs 

av sina kamrater i gruppen och det sker efter en viss modell. Med sitt uppdrag medverkar de i 

det förebyggande arbete. Kamratstödjarna är med och känner av stämningen på skolan. I vissa 

fall är det eleverna själva som upptäcker eventuell mobbning. Kamratstödjarna får utbildning i 

hur de ska arbeta och informera de vuxna. Det är de vuxna som ska lösa eventuella 

elevkonflikter. Kamratstödjarna i de äldre åren arbetar även aktivt med yngre elever bland 

annat i form av fadderverksamhet. 

 

Vuxenteamet. 

Skolan har ett vuxenteam där flera kompletterande yrkeskategorier ingår. Samtliga arbetslag 

är representerade i Vuxenteamet. Vuxenteamet arbetar med förebyggande åtgärder, 

tillsammans med kamratstödjarna, och utreder allvarligare fall av diskriminering och 

mobbning. 

 

 

ARBETSMETODER 

 

På Hammarbacksskolan arbetar vi gemensamt inom arbetslagen. Arbetslaget utformar 

arbetssätt som passar för de elever som tillhör arbetslaget.  

 

Exempel på arbetsmetoder är: 

 

 ämnesspecifik undervisning som ger eleverna förutsättningar för vidare studier. 

Lärandet sker genom enskilt arbete och/eller i samspel med andra. 

 

 ämnesövergripande arbete i grupp och enskilt som främjar elevernas helhetsperspektiv 

vilket gör att de lättare får en förståelse för sin omvärld.  

 

 enskilt arbete som planeras och utvärderas av eleven vilket gör att eleven dels lär sig 

att ta ansvar, dels blir medveten om och delaktig i sitt eget lärande. 

 

 

UTVECKLINGSARBETE 
 

Hammarbacksskolan är en skola i utveckling. Vi som arbetar här vill vara en del av den 

lärande organisation som vi tillsammans med elever, vårdnadshavare och omgivning utgör. 

För att uppnå denna ambition arbetar vi systematiskt med reflektion avseende vårt arbete, 

uppföljning och utvärdering samt målformulerar nya utmaningar för oss själva, och våra 

elever. 
 

Vi arbetar bland annat med frågorna: 
 

 Hur arbetar vi/bör vi arbeta i ett Fskl-9-perspektiv? 

 Hur kan vi målrelatera och individualisera vårt arbete i större utsträckning? 

 Hur jobbar vi med kvalitetsutvecklingen för såväl elever som personal? 
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Ur ett pedagogiskt perspektiv har diskussionerna bidragit till ”pedagogiska reflektioner” 

avseende: 
 

 Hur ska/kan vi samverka mellan ämnen? (gemensamma mål/ökad måleffektivitet) 

 Hur ska vi gruppera eleverna? (gruppen som pedagogiskt redskap/vilken 

gruppkonstellation är ”bäst” beroende på vilka mål som ska uppnås)  

 Hur kan vi lägga ut undervisningstiden? (så att vi kan vara flexibla i hur den används) 

 Hur kan/bör vi samarbeta inom arbetslaget? 

 

 

ANSVAR, UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 

 
Ansvar 

Ledningen ansvarar för att aktiviteter gemensamma för skolan planeras och läggs ut på 

kalendariet. 

 

Arbetslagsledarna ansvarar för att planera arbetslagets mötestid samt leda arbetslaget i arbetet 

med utvecklingsområdena. 

 

Arbetslaget ansvarar för att tillsammans planera, genomföra och utvärdera gemensamma 

uppgifter/aktiviteter. 

 

Mentor/undervisande lärare ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera de 

uppgifter/aktiviteter som hon eller han förväntas utföra. 

  

 

Uppföljning och utvärdering 

Ledningsgruppen följer upp/utvärderar utvecklingsområdena i ledningsgruppsmöten dels 

under terminens gång, dels vid slutet av varje termin. 

 

Arbetslaget följer upp/utvärderar gemensamma aktiviteter/uppgifter för skolan/arbetslaget 

efter avslutad aktivitet/vid terminsslut i arbetslagsmöten. 

 

Mentor/undervisande lärare följer upp/utvärderar elevernas sociala 

situation/ kunskapsutveckling under terminens gång. 

 

Målen i arbetsplanen utvärderas vid vårterminens slut i ledningsgruppen och i arbetslagen. 
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PRIORITERADE UTVECKLINGSOMRÅDEN  
 

Syftet med våra prioriterade utvecklingsområden är att de ska hjälpa oss att öka kvalitén i 

verksamheten. För oss innebär det att fler elever når målen, att de känner sig trygga i skolan 

samt att de känner sig delaktiga och ansvariga i både sin egen utveckling men också i vad som 

händer i stort på skolan. 

 

 
Normer och värden 

Medel 
Elevernas känsla av trygghet och trivsel ska öka. 

 Livskunskap för alla i år fskl-9 

 

Kunskaper 

Medel 

 

Elevernas resultat ska förbättras. 

 Bättre analys av resultaten. 

 Satsning på kompetensutveckling samt 

kartläggning i matematik. 

 Satsning på digitala hjälpmedel och 

läromedel. Bland annat Activ Boards i alla 

undervisningsrum. 

 Uppbyggnad av nya stödenheten Knuten. 

 Extra lärarresurs i år 2-6 för att hjälpa elever i 

behov av stöd. 

 

Elevernas ansvar och inflytande 

Medel 

 

Elevernas ansvar och delaktighet i planering av 

verksamheten ska öka. 

 Lärarnas särskilda ansvar i att få eleverna 

delaktiga i planeringen av undervisningen. 

 Elevernas delaktighet i planeringen av 

Livskunskap. 

 Barnens delaktighet vid planeringen av 

aktiviteter på fritidshemmet. 

 

Skola och hem 

Medel 

 

Dokumentationen kring elevernas lärande ska 

utvecklas. 

 Kompetensutveckling för alla lärare i Skola 

Direkt (digitala läroplattformen). 

 Kompetensutveckling i skrivandet av 

skriftliga omdömen. 

 Fritidshemmets rum i Skola Direkt med bland 

annat månadsbrev. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


