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Hjälmstaskolans utvecklingsområden och mål 2012/2013 

 

 

Fortsatt implementering av skollagen och läroplanen Lgr 11 

• Delta i det kommunövergripande nätverk i kommunen, som ska arbeta för en  
likvärdig bedömning. 

• Fortsätta med avidentifiering av de nationella proven inför rättning och 
organisera ”samrättning” av svårbedömda prov. 

• Använda konferenstid till utvecklandet av de pedagogiska planeringarna i 
respektive ämne. Vi vill se en tydligare koppling till kursplanerna. Detta ska 
genera en tydligare koppling till den bedömning läraren gör av elevens 
resultat. 
 
 

 

Eleverna ska i större utsträckning ta ansvar för inlärning och 
arbetsmiljö. 

• Förtydliga demokratiuppdraget enligt styrdokumenten.  
•  Arbeta med att utveckla klassråd och elevråd . 
• Arbeta för att utveckla arbetsformer för den utökade handledartiden. 
• Den nya fördelningen av timplanen i kommunen ger en utökning av tid för åk 

7-9. Detta och en utökning av resurser i form av dubbel bemanning på vissa 
lektioner bör ge utrymme för mer individuell handledning till eleverna. Det ger 
i sin tur en förbättring av elevernas resultat. 

• Läxhjälp erbjuds eleverna vid ett tillfälle per vecka. 
• Arbeta för att främja elevers närvaro. 

 

 

 

Fortsatt arbete med gemensamt förhållningssätt och värdegrund 

• Regelbundet aktualisera skolans trivselregler både för personal och elever. All 
personal ska verka för att skolans regler efterlevs  och hålls levande. 

• Skolans kurator och skolsköterska bygger upp en ”bank” med 
värderingsövningar att användas i arbetet med eleverna. 

• All personal ska verka för ett gott språkbruk, reagera och visa på alternativa 
uttryckssätt. 

 

 



 

Information och kommunikation 

• Förbättra struktur och innehåll i Skola Direkt för att förbättra information till 
och kommunikation med vårdnadshavare och elever. 

• Utifrån en förbättrad pedagogisk planering genomföra professionella 
utvecklingssamtal. 

• Utveckla fungerande rutiner för användandet av mallar och dokumentation 
gällande kap 3 och kap 5 i skollagen. 

 

 

 

Tekniklyftet projekt 2011-2013 

• Hjälmstaskolan arbetar för att bli diplomerad teknikskola i maj 2013, genom 
att delta i kompetensutveckling, workshops och nätverk som erbjuds genom 
Tekniklyftet.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fritidshemmets verksamhet 2012/2013 

 
I utvecklingsgruppen för fritidshem som har bildats av representanter med ansvariga 
för fritidshem och rektorsgruppen kommer att diskutera frågan om hur 
fritidshemmet bättre ska kunna förena omsorg och pedagogik. Utifrån den 
diskussionen föra dialogen med personalen på den egna skolan. 
 

Hjälmstaskolans egna mål för fritidshemsverksamheten. 

• Skapa en miljö som barnen upplever som trygg, rolig och stimulerande. 
 

• Betona omsorgen om det enskilda barnet och dess välbefinnande 

• Erbjuda varierande aktiviteter utifrån barnens önskemål och behov, t.ex. 
bakning, biblioteksbesök, fritidsgympa, utflykter, utomhuslek, skapande 
verksamhet.  
 

• Vi är noggranna med att ha uppsikt över barnen, tydlighet med tider, 
kommunikation, regler och rutiner.  

 
• Att skapa möjligheter för barnen att finna en plats för lugn och ro. 

 

 
 

 
Hur: 

Skapa goda relationer. Vi lyssnar på och tar oss tid med barnen 

Utnyttja lokalerna efter de förutsättningar som finns, skapa valmöjligheter för olika 
typer av aktiviteter. 

Vara nära barnen i deras verksamhet samt möta varje barn utifrån dess 
förutsättningar och behov. 

Personal som är tydliga och konsekventa i sitt agerande, som är medvetna om sitt 
pedagogiska uppdrag kopplat till vår värdegrund samt våra styrdokument.  

 

 


