
O 

 

 

 

 

 

 
 

  

 Verksamhetsplan 
   
  2012-2013 
   
 Karlbergsskolan 
  
 Förskola, förskoleklass och  grundskola, fritids. 
  
 

 

 
      
   



Gemensamt mål för Karlbergsskolans olika 
verksamheter 
 
 

Mål 

• Ett gemensamt temaarbete för förskola, förskoleklass och grundskola respektive 
fritids; ett arbete, som befrämjar känslan av sammanhang och gemenskap i 
Karlbergsskolan utifrån styrdokument och gemensamt val av tema. 
Vårt tema handlar om miljö och hälsa. En utvecklingsgrupp är tillsatt och leder 
arbetet. Vi ville ha ett lockande namn och efterfrågade en sådan benämning från 
eleverna. Framtidsjägarna blev namnet. 
 
En uppstart skedde under brainstorm bland personalen vid läsårsstarten 12 08 15. 
En uppstart med eleverna skedde via Skoljoggen och efterföljande bananfest. 
En föreläsning om elevinflytande, 12 10 03, gav oss influenser om hur elevinflytande 
kan ske i olika ingångar i lärande- och inlärningsprocessen.  
Temat kommer att pågå under året och avslutas med en happening, hur vet vi inte 
ännu. 

 
Karlbergsskolans förskola 
 

På Karlbergsskolans förskola ges ditt barn en verksamhet som är  
trygg, lärorik och rolig (Lpfö98/10, sid 5). 

 

Mål 

• Arbetsro 
• Varierande och lärorik verksamhet 
• Uppmuntrar barnets intressen, skapande och egna idéer 

 
 
 
 
 
 
 



Förskoleklass och grundskola 
 

Mål 

• Bedömning och betyg är ett prioriterat utvecklingsområde för alla skolor i 
Vallentuna. 
Grundskolans personal:  
Skolverkets konferens om bedömning och betyg 12 10 24/25. Lärarpersonal i årskurs 
4-6. 
Bedömning och betyg, all lärarpersonal med målsättning att nå 
bedömaröverensstämmelse. Nätverkssamordnare, ämnes- och stadievis, har utsetts. 
Dessa kommer att utbildas av personal från BUF. Under ledning av 
nätverkssamordnare kommer alla lärare i Vallentuna att ingå i nätverk ordnade i 
ämnen och stadier  
 

• Trygghet och studiero. Huvudparten av våra elever känner sig trygga i miljön, i 
relationerna i skolan och har studiero, men vi har att tillse att alla upplever trygghet 
och studiero. 
När det gäller aktivitetsutbud har ett flertal av personalen genomgått en utbildning i 
Skogen som klassrum, senast 12 08 20. 
 

• Matematikutveckling – ett lokalt och kommunalt mål. Högre resultat än föregående 
år eftersträvas. För att nå målen behöver eleverna en stimulerande lärmiljö med 
utmaningar. 
Nätverksarbete kommer att öka bedömaröverensstämmelsen. Liksom idag kommer 
fortsättningsvis kunskapskraven att ständigt aktualiseras i förhållande till 
elev/vårdnadshavare. 
En lärare från arbetslag 3-6 är med i SKL:s mateamtiksatsning. 
 

• Läs- och skrivutveckling – ett lokalt och kommunalt mål. Högre resultat än 
föregående år eftersträvas. För att nå målen behöver eleverna en stimulerande lärmiljö 
med utmaningar. 
Nätverksarbete kommer att öka bedömaröverensstämmelsen. Liksom idag kommer 
fortsättningsvis kunskapskraven att ständigt aktualiseras i förhållande till 
elev/vårdnadshavare. 
En av våra medarbetare i förskoleklass har varit på en föreläsning av Astrid Frylmark, 
logoped, angående språkutveckling i förskoleklass. Vi bedömer att våra 
förskoleklasselever är väl förberedda inför årskurs 1, men vill gärna ha intryck från 
aktuell forskning och praktik, för att om möjligt utveckla verksamheten än mer. 
Studiecirkel i skrivutveckling, skulle om tid medges, vara värdefullt i vårt arbete. 
Vi inväntar besked om ytterligare statligt, ekonomiskt anslag inom ramen för läs- och 
skrivutveckling. 

  

 
 



Fritids 
 

Övergripande målsättningar för fritidsverksamheten i Vallentuna kommun: 

• Work-shops en gång/termin, som inbegriper besök på olika skolor, där arbetssätt och 
-metoder presenteras, för att stimulera personalen i det dagliga arbetet. 
 

• Tema: Miljö/hälsa/kost. Förslag på aktiviteter: 
Hälsovecka. 
Rörelsedag en dag/vecka/avdelning. 
Veckans lek 
Samarbete med kostenheten till exempel måltidsenkäter 
Samarbete mellan skolor 
Samarbete skola/fritids under till exempel tema under den samlade skoldagen. 
Eftersom temat för skolan och fritids sammanfaller, är detta genomförbart.  
Utbildning i Skogen som klassrum för tre medarbetare på Karlbergsskolan utgör ett 
verktyg i detta arbete. 
Innebandyturnering, Fritids-VM och fritidshemmens dag skapar gemenskap mellan 
skolor. 

 

Karlbergsskolans lokala mål: 

En arbetslagsledare har det övergripande ansvaret för fritidsverksamheten. En fritidspedagog 
har anställts, som fritidssamordnare med ansvar för det praktiska arbetet. Ett Rutindokument 
skall upprättas till gagn för nytillträdd personal samt vikarier och inte minst eleverna. Vi 
kommer att tillhandahålla frivilliga, planerade aktiviteter måndag-torsdag samt ha ett öga på 
de elever, som upplever att trivseln och tryggheten inte är optimal. Genom kartläggning av 
elevernas situation i skola/fritids har vi god kännedom om de enskilda elevernas upplevelse av 
sin skolsituation. 

 
• Detta innebär att vi även fortsättningsvis kommer att ha fokus på elevernas trygghet 

och behov av lugn och ro med målsättning att ”alla elever är allas ansvar.”  
 

• Stimulerande lärmiljöer för de äldre eleverna i årskurs 3-6 behöver skapas såväl ute 
som inne. 
 

• Utökad planeringstid för personalen med mål att se goda resultat utifrån detta. 
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