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Vårt rektorsområde 

Skolans namn Karlbergsskolan 

Antal elever 280 elever 

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 

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 arbete. 

• 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. 



Karlbergsskolan RO, Skolplan 4(7) 

Nationella mål 

Prioriterade mål och indikatorer 

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

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 planeras. 
 
Vi ska arbeta med att behandla eleverna utifrån vilken individ de är, inte vilket kön. 

Aktiviteter Ansvarig Beskrivning 

Litteraturstudie och workshops 
med eleverna. 

Annamaria Stefansson Kompetensutveckling i form av litteratur-
studie med efterföljande seminarium samt 
aktiviteter ska genomföras. 

Lärmiljön ska anpassas för att 
motverka traditionella 
könsmönster. 

Annamaria Stefansson  

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 nås genom försteläraruppdraget "Planera målstyrd formativ undervisning." 

Indikatorer Beskrivning 

Lärare och skolledning ska se att eleverna 
använder olika sätt att nå målen vid 
samma undervisningstillfälle. 

 

Lärare och skolledning ska se att eleverna 
i högre grad använder varierade arbets-
sätt på digitala hjälpmedel vid undervis-
ningstillfällena. 

 

 

Aktiviteter Ansvarig Beskrivning 

Kollegiala konferenser där 
lärarna stödjer varandra i att 

 Skolan vill se att eleverna samtidigt arbetar 
på olika sätt mot samma mål i klassrum-
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Aktiviteter Ansvarig Beskrivning 

individualisera undervisningen. met. 

Lärandematriserna ska finnas i 
Schoolsoft. 

Mikaela Sjögren Lärandematriserna ska implementeras i 
Schoolsoft. 

Studiestuga varje vecka.  Elevernas ges på frivillig basis möjlighet att 
utföra fördjupande skolerbete eller ta igen 
missad arbetstid utanför ordinarie under-
visningstid. Vid varje arbetspass finns en 
lärare tillgänglig. 

Speciallärare/specialpedagog 
ska arbeta främjande och före-
byggande för att möjliggöra för 
fler elever att kunna arbeta 
självständigt i klassen. 

Eva Mostberg Persson, 
Eva Engwall 

 

Nya arbetslag med fritidsper-
sonal och lärare implemente-
ras. 

 Arbetslag med lärare och fritidspersonal 
ska möjliggöra att skolarbetet utförs 
med kompetens från all personal. Eleverna 
ska uppleva att skoldagen utgör en helhet. 
Personalen, lärare och fritidspersonal, 
turas om att arbeta på fritids varann vecka. 

Rektorsområdets mål: 
Undervisningens kvalitet ska fortsätta att höjas. 

Aktiviteter Ansvarig Beskrivning 

Målstyrd formativ undervis-
ning genom t.ex. matriser ut-
vecklas. 

Maud Snellström, Su-
sanne Wide 

De matriser som finns utvärderas och för-
bättras vid behov. Varje lärare har möjlig-
het att arbeta målstyrt och stödja eleverna 
mot målen utifrån deras förutsättningar på 
det sätt de önskar. 

Policyn för läxor implemente-
ras. 

Karin Oldfield  

Nationella mål: 
Elevers ansvar och inflytande      (Lgr 11/16 2.3) 

Rektorsområdets mål: 
Alla elever på Karlbergsskolan ska ha ett gott studieklimat. 

Beskrivning 

Karlbergsskolans Värdegrundsprogram - ett gott studieklimat. Arbetet utgår ifrån de första kapitlen 
i Lgr 11, Läroplan för grundskolan, fritidshemmet och de obligatoriska skolformerna 2011. Syftet är 
att genom goda rutiner i alla skolans delar skapa ett gott studieklimat. Samtlig personal har samma 
rutiner för eleverna, t.ex. 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. 

Indikatorer Beskrivning 

Lärarnas och skolledningens syn på studi-
eklimatet. 

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

Elever och vårdnadshavarnas syn på stu- Elever och vårdnadshavares syn på studieklimatet hämtas 
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Indikatorer Beskrivning 

dieklimatet. från resultatet av kundenkäten i februari 2018. 
 

Aktiviteter Ansvarig Beskrivning 

Elevhälsateamet arbetar med 
långsiktiga lösningar som möj-
liggör ett gott studieklimat för 
alla elever. 

Eva Mostberg Persson, 
Eva Engwall 

 

Rektorsområdets mål: 
Alla elever på Karlbergsskolan ska känna sig trygga i skolmiljön. 

Beskrivning 

Vi arbetar aktivt med trygghet på Karlbergsskolan i många olika led. Trygghetsteamet träffas var 
tredje vecka och där diskuteras hur situationen ser ut på skolan och hur det förebyggande arbetet 
ska gå till. I trygghetsteamet sitter representanter från skolledningen och Vänner-handledare (per-
sonal). Varje klass (år 3-6) har två vänner-representanter som träffar handledarna varannan vecka 
och stämmer av hur trivseln och tryggheten är här och nu på skolan. Elevrådet arbetar också före-
byggande 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 behand-
ling, vilka vi också aktualiserar varje år. 

Aktiviteter Ansvarig Beskrivning 

Specialpedagogen lägger en del 
av sin arbetstid på fritidshem-
met i syfte att stödja personal 
och elever för högre trygghet 
under elevens hela skoldag. 

Eva Engwall  

Konflikthanteringspolicyn im-
plementeras bland all perso-
nal. 

  

Utveckling av Karlbergsskolans 
värdegrundsprogram för skola 
och fritidshem. 

  

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 kunskapskraven. Vi jämför våra resultat från år till år för ökad 
måluppfyllelse. 

Indikatorer Beskrivning 

Resultat NP svenska åk 3 Resultaten hämtas från Skolverket Siris. 

Resultat NP matematik åk 3 Resultaten hämtas från Skolverket Siris. 
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Indikatorer Beskrivning 

Resultat NP engelska åk 6 Resultaten hämtas från Skolverket Siris. 

Resultat NP matematik åk 6 Resultaten hämtas från Skolverket Siris. 

Resultat NP åk 6 svenska Resultaten hämtas från Skolverket Siris. 

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. 

Aktiviteter Ansvarig Beskrivning 

Skolledningen utreder på vilket 
sätt lärarassistenter kan möj-
liggöra för legitimerade lärare 
att lägga mer tid på pedago-
giskt arbete med elever. 

Karin Oldfield Vi tittar på vilka av lärarens arbetsuppgif-
ter som kan utföras av annan personal för 
att höja lärarens pedagogiska arbetstid. 
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