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Vårt rektorsområde 

Skolans namn Karlbergsskolan 

Antal elever ca 270 elever och 100 förskolebarn 

Adress Lars Hårds väg 20, 186 41 Vallentuna 

Telefonnummer 08-5878 53 00 

E-postadress karlbergsskolan@vallentuna.se 

Rektors namn Karin Oldfield 

Förskolechefs namn Karin Oldfield 

Kontaktuppgifter karin.oldfield@vallentuna.se, 08-5878 53 01 

Övrigt  

Vision 

En skola i framkant 

Skolan där alla barn och elever ges möjlighet att nå så långt som möjligt med sina kunskaper genom 
kreativa lösningar och en levande sång- och musikkultur. 

Verksamhetsidé 

Ledord: Kunskap, Kreativitet, Kultur. Ledorden ska finnas med i det dagliga mötet med barn/elever, 
föräldrar och i personalgruppen. De är den röda tråden i vårt arbetet. 

• Kunskap - Vi vill att våra barn/elever lär för livet. Att de utvecklar sina förmågor, utvecklar nya 
förmågor och att de lär sig av varandra. Vi hjälper barnen/eleverna att se möjligheter, väcker deras 
nyfikenhet och visar att det är värt att lära sig nytt. 

• Kreativitet - Jag vågar, jag vill och jag kan. Vi arbetar med barns och elevers inflytande. Genom att 
erbjuda en skapande miljö, inspirera och upptäcka stärker vi individens intresse och ökar lusten att 
söka nya vägar. 

• Kultur - Traditioner, skapande miljö och bibliotek. Vi har en levande sång- och musikkultur och ett 
nära samarbete med Vallentuna kulturskola. 
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Nationella mål 

Prioriterade mål och indikatorer 

Nationella mål: 

Normer och värden      (Lpfö 98/16 2.1, Lgr 11/16 2.1) 

Rektorsområdets mål: 

Förskolan ska aktivt arbeta för att verksamheten ska förändras för att motverka traditionella 

könsmönster. 

Beskrivning 

Personalen på förskolorna ska enligt Läroplan för förskolan, Lpfö 98/10, arbeta medvetet för att 
motverka traditionella könsmönster. Karlbergsskolans förskolor har påbörjat ett förbättringsarbete 
men utvärderingen visar att detta behöver lyftas även under kommande läsår. På förskolorna Katt-
hult och Bullerbyn kommer kompetensutveckling av personalen att ske på varje arbetslagsmöte 
kvällstid under läsåret. Kompetensutveckling i form av litteraturstudie med efterföljande semi-
narium samt aktiviteter hos barnen utifrån boken På genusäventyr- metodbok för drama och genus 
i förskolan” planeras. Genusarbete i förskolan innebär att personalen blir medveten om sitt eget 
förhållningssätt så att barnen bemöts på samma sätt oavsett kön. Det handlar om att erbjuda en 
miljö som är genomtänkt utifrån ett genusperspektiv där barnen uppmuntras att välja aktiviteter 
utifrån intressen och inte utifrån kön. 

Aktiviteter Ansvarig Beskrivning 

Litteraturstudie och workshops 
med barnen. 

Karin Oldfield Kompetensutveckling i form av litteratur-
studie med efterföljande seminarium samt 
aktiviteter hos barnen utifrån boken På 
genusäventyr- metodbok för drama och 
genus i förskolan” planeras. 

Anpassning av miljön ur ett 
genusperspektiv. 

Karin Oldfield Förskolan ska erbjuda en miljö som är 
genomtänkt utifrån ett genusperspektiv 
där barnen uppmuntras att välja aktiviteter 
utifrån intressen och inte utifrån kön. 

Rektorsområdets mål: 

Fritidshemmet ska aktivt arbeta för att verksamheten ska förändras för att motverka tradition-

ella könsmönster. 

Beskrivning 

Genom ökad kompetens och medvetenhet hos personalen ska verksamheten utvecklas så att den 
motverkar traditionella könsmönster. Kompetensutveckling i form av litteraturstudie med efterföl-
jande seminarium samt  aktiviteter med eleverna utifrån boken "På genusäventyr - metodbok för 
drama och genus i förskolan" planeras. 
 
Vi ska arbeta med att behandla eleverna utifrån vilken individ de är, inte vilket kön.  

Aktiviteter Ansvarig Beskrivning 

Litteraturstudie och workshops 
med eleverna. 

Karin Oldfield Kompetensutveckling i form av litteratur-
studie med efterföljande seminarium samt 
aktiviteter med eleverna utifrån boken "På 
genusäventyr- metodbok för drama och 
genus i förskolan” ska genomföras.  
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Aktiviteter Ansvarig Beskrivning 

Anpassning av miljön ur ett 
genusperspektiv. 

Karin Oldfield Fritidshemmet ska erbjuda en miljö som är 
genomtänkt utifrån ett genusperspektiv 
där eleverna uppmuntras att välja aktivite-
ter utifrån intressen och inte utifrån kön. 

Nationella mål: 

Utveckling och lärande      (Lpfö 98/16 2.2) 

Rektorsområdets mål: 

Förskolorna ska i hög grad stimulera barnen i språk och matematik. 

Beskrivning 

Förskolorna har extra fokus på läroplanens mål i språk och matematik i planering och genomfö-
rande enligt Läroplan för förskolan. Förskolan ska stimulera barnen till kunskap och presentera en 
verksamhet som utmanar lärandet. 
All förskolepersonal i Vallentuna kommun fortsätter förra årets språksatsning med pedagogisk 
dokumentation. Arbetet består av föreläsningar, litteraturstudie, aktiviteter med barnen och upp-
följningssamtal.  

Indikatorer Beskrivning 

Kundenkäten matematik Kundenkätens fråga om matematik. Förskolan arbetar med 
att få barnet att förstå matematik. 

Kundenkät språk Kundenkäten fråga om språk. Förskolan arbetar med att 
utveckla barnets språk. 

 

Aktiviteter Ansvarig Beskrivning 

Kompetensutveckling i peda-
gogisk dokumentation. 

Karin Oldfield All personal i Vallentunas kommunala 
förskolor fortsätter förra årets språksats-
ning och utbildas under läsåret i pedago-
gisk dokumentation. Arbetet består av 
föreläsningar, litteraturstudier, aktiviteter 
med barnen, workshops och kollegial mi-
nimässa. Förskollärare och bitr. förskole-
chef på Karlbergsskolan går även en för-
djupad kurs i pedagogisk dokumentation. 

Alla barn ska ha planerade 
språkaktiviteter varje vecka. 

Karin Oldfield Alla barn ska ha minst två planerade språk-
liga aktiviteter anpassade efter sina förut-
sättningar varje vecka. Aktiviteterna ska 
vara dokumenterade och synliga för all 
personal och föräldrar.   

Alla barn ska ha planerade 
matematikaktiviteter varje 
vecka. 

Karin Oldfield Alla barn ska ha minst två planerade ma-
tematikaktiviteter anpassade efter sina 
förutsättningar varje vecka. Aktiviteterna 
ska vara dokumenterade och synliga för all 
personal och föräldrar.   
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Nationella mål: 

Kunskaper      (Lgr 11 2.2) 

Rektorsområdets mål: 

Alla elever på Karlbergsskolan ska ges möjlighet att prestera sitt bästa, genom en mer indivi-

danpassad undervisning 

Beskrivning 

Målet ska nås genom försteläraruppdraget "Planera målstyrd formativ undervisning." 

Indikatorer Beskrivning 

Lärandematriser Lärarna har i uppdrag att göra minst en lärandematris un-
der HT-16. 

 

Aktiviteter Ansvarig Beskrivning 

Eleverna ska få arbeta efter 
lärandematriser i några ar-
betsområden. 

Karin Oldfield Eleverna ska kunna styra över hur långt de 
ska nå i sin kunskapsinhämtning genom 
matriser. 

Valfrihet i hur eleven når sko-
lans kunskapsmål. 

Karin Oldfield Eleven ska ges möjlighet att välja sitt sätt 
att nå kunskapsmålen (individanpassat).  

Rektorsområdets mål: 

Fritidshemmet ska förena omsorg med en kreativ miljö utifrån Karlbergsskolans verksamhetsidé. 

Beskrivning 

Vi ska fortsätta att implementera innehållet i Skolverkets allmänna råd "Fritidshem" i personal-
gruppen. Vi ska också utgå ifrån verksamhetsidén och beskrivningen av kreativitet samt ta tillvara 
personalens kompetens i det. Även förbättring av organisationen kring elevinflytande ska ske så att 
elevernas intressen och önskemål tas tillvara.  

Aktiviteter Ansvarig Beskrivning 

Lilla fritidslyftet - Viktig vuxen Karin Oldfield Utbildningen ges av en extern utbildare 
och omfattar momenten: 
Lägga en pedagogisk grund. 
Utveckla ett reflekterande förhållningssätt 
samt ett gott ledarskap och bemötande. 
Att öka kunskapen om läroplanens upp-
drag och utveckla förmågan att omsätta i 
praktiken. 
Skapa en varierad och inspirerande verk-
samhet och med meningsfulla samman-
hang för 
lärande. 
Förbättra samarbetet mellan lärare och 
fritidspersonal samt 
Kvalitetssäkra verksamheten på fritids-
hemmet. 



Karlbergsskolan RO, Läsårsplan 7(9) 

 

Rektorsområdets mål: 

Undervisningens kvalitet ska fortsätta att höjas. 

Aktiviteter Ansvarig Beskrivning 

Matriser utvecklas. Karin Oldfield, Maud 
Snellström, Susanne 
Wide 

Kollegiala konferenser där lärarna utveck-
lar matriser med hjälp av varandra. 

Rektorsområdets mål: 

Karlbergsskolan ska utarbeta en policy för läxor. 

Beskrivning 

Diskussioner förs löpande i arbetslagen om hur vi på Karlbergsskolan ska arbeta med läxor. 

Nationella mål: 

Elevers ansvar och inflytande      (Lgr 11/16 2.3) 

Rektorsområdets mål: 

Alla elever på Karlbergsskolan ska ha ett gott studieklimat. 

Beskrivning 

All skolans personal arbetar med värdegrund, trygghet och ett gott studieklimat. Arbetet utgår ifrån 
de första kapitlen i Lgr 11, Läroplan för grundskolan, fritidshemmet och de obligatoriska skolfor-
merna 2011. Vårdnadshavare informerades på föräldramöte i början av terminen. Arbetets syfte är 
att genom goda rutiner i alla skolans delar skapa trygghet och ett gott studieklimat. Samtlig perso-
nal har samma rutiner för eleverna, tex. att gå in lugnt in i hall och klassrum samt ha ordning på 
sina kläder och övriga föremål. Programmet innefattar också ansvar för eleverna. Klassregler skrivs 
tillsammans med eleverna och görs till skolans regler i elevrådet. Till elevrådets ordförande- och 
sekreterarpost har eleverna fått söka efter en profil där eleven ska vilja och kunna vara en förebild 
för övriga elever i skolan. Varannan vecka presenteras ett nytt "värdeord" utifrån läroplanen. Detta 
sätts upp tydligt överallt i skolan, informeras om till föräldrar och i klassrummen diskuterar elever-
na hur varje enskild elev ska kunna följa betydelsen av ordet/meningen. 
 

Indikatorer Beskrivning 

Elevernas upplevelse av studieklimatet. Mäts i kundenkäten för åk 2 och 5. 

Vårdnashavares upplevelse av elevernas 
studieklimat. 

Mäts genom kundenkäten för åk 2 och åk 5. 

Lärarnas och skolledningens syn på 

studie-klimatet. 

Lärarnas upplevelse av studieklimat. Vi definierar Karlbergs-
skolans studieklimat och värderar sedan vårt arbete på 

lektionerna utifrån definitionen. 

 

Aktiviteter Ansvarig Beskrivning 

Värdegrundsprogram - ett gott 
studieklimat. 

Karin Oldfield Alla personal i skolan ska arbeta efter Karl-
bergsskolans Värdegrundsprogram. 
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Rektorsområdets mål: 

Alla elever på Karlbergsskolan ska känna sig trygga i skolmiljön. 

Beskrivning 

Vi arbetar aktivt med trygghet på Karlbergsskolan i många olika led. Vi har ett trygghetsteam som 
träffas var tredje vecka och diskuterar hur situationen ser ut på skolan och hur vi kan arbeta före-
byggande. I trygghetsteamet sitter representanter från skolledningen och Vänner-handledare (per-
sonal). Varje klass (år 3-6) har två vänner-representanter som träffar Vänner-handledarna varan-
nan vecka och stämmer av hur trivseln och tryggheten är här och nu på skolan. Elevrådet arbetar 
också förebyggande med skolans regler, skolgårdens aktiviteter och förslag på förbättringar. Varje år 
i oktober och april genomförs vår trivselenkät med samtliga elever (F-6) samt fritids. Vi utgår sedan 
ifrån trivselenkäten när vi arbetar aktivt med Likabehandlingsplanen och plan mot kränkande be-
handling, vilka vi också aktualiserar varje år.  

Indikatorer Beskrivning 

Trivselenkäten oktober Trivselenkäten görs i oktober och april bland alla våra klas-
ser (F-6) samt på fritids. 

Trivselenkät april Trivselenkäten görs i  april bland alla våra klasser (F-6) samt 
på fritids. 

 

Aktiviteter Ansvarig Beskrivning 

Värdegrundsprogrammet -
 Trygghet 

Karin Oldfield, Marga-
reta Lundell 

Att alla lärare och pedagoger ska arbeta 
likadant med trygghetsärenden, så att 
eleverna känner att de blir behandlade på 
ett för Karlbergsskolan och samhället lik-
nande sätt, oavsett vilken pedagog på 
skolan som uppmärksammar och/eller 
reder ut händelser.  

Nationella mål: 

Bedömning och betyg      (Lgr 11/16 2.7) 

Rektorsområdets mål: 

Alla elever på Karlbergsskolan ska ges möjlighet att prestera sitt bästa utifrån sina förutsätt-

ningar. 

Beskrivning 

Skolans personal ska stödja eleverna till att göra sitt absolut bästa.  Alla elever får arbeta och utveck-
las utifrån sin kunskapsnivå mot aktuella kunskapskrav. Vi jämför våra resultat från år till år för 
ökad måluppfyllelse. 

Indikatorer Beskrivning 

Svenska NP åk 6 Skolverkets statistik  

Svenska NP åk 3 Skolverkets statistik  

Matematik NP åk 6 Skolverkets statistik  

Matematik NP åk 3 Skolverkets statistik  

Engelska NP åk 6 Skolverkets statistik  
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Nationella mål: 

Övriga mål 

Rektorsområdets mål: 

Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och med god kvalitet. 

Beskrivning 

Resurserna ska alltid syfta till ökat kunskapsresultat och trygghet för eleverna. All personal ska ar-
beta mot dessa mål. 


