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Kårsta förskola och skola 

Förord 
 

Kårsta skola består av förskola med 4 avdelningar i två skilda fastigheter, 
grundskola med åldersintegrerade klasser upp till år 6 samt fritidshem med två 
avdelningar. I skolans lokaler drivs också en särskild undervisningsgrupp 
Atlavis men som lyder under Resurscentrum. 

Kårsta skolas geografiska läge mitt i Kårsta, 25 km utanför Vallentuna centrum, 
sätter sin prägel på verksamheten och ger ramar för utvecklingsmöjligheterna. 
Samtidigt är miljön utanför skolan fantastisk och ger goda förutsättningar för 
arbete med utomhuspedagogik i alla åldrar.  

Förskolan och skolan är mycket viktiga för Kårstabor. Befolkningen i Kårsta 
tenderar att tro att de ofta kommer sist i olika satsningar i kommunen. För 
skolans del är det mycket viktigt att den planerade nybyggnationen kommer 
igång men av olika skäl har byggstarten fördröjts år efter år. Samtidigt finns det 
gott om idéer och vilja att utveckla Kårsta. Här har Kårsta skola med sitt läge 
mitt i Kårsta och ett bibliotek i sina lokaler en möjlighet att bidra till den 
utvecklingen. Det gäller för alla som arbetar i förskolan och skolan att ta vara 
på den möjligheten. 

Såsom skolvalet är utformat idag innebär det att elever redan inför år 6 ofta 
väljer andra skolor närmare Vallentuna centrum för att vara säkra på att 
komma in på den skola de har som förstahandsval inför högstadium. Det är 
svårt att påverka det beteende trots att eleverna riskerar att utsättas för ”ej 
rättvis bedömning” inför betyget i år 6. 

Eftersom barn- och elevantalen varierar en hel del från år till år är det svårt att 
skapa en organisation som håller i alla tider. Därför arbetar vi i skolan 
åldersintegrerat. Av samma skäl blir det ekonomiskt dyrare då man måste ha 
en viss bemanning oavsett elevtal. I förskolan och skolan har vi barn och elever 
med olika diagnoser som är i stort behov av särskilt stöd. Vi får dock inte 
tilläggspeng för alla behövande, vilket innebär ökade kostnader för 
verksamheten eftersom resursbehovet finns där i alla fall.  

För förskolans del blir det besvärligt med verksamheter på två olika fastigheter; 
i skolans fastighet med avdelningarna Ugglebo och Trollebo och i Äppellunden 
med avdelningarna Solrosen och Sockerärtan. Det blir problematiskt med 
samordningen av organisationen och kvalitetsutvecklingen i verksamheten 
vilket innebär sämre kostnadseffektivitet. Kan vi flytta Äppellundens 
avdelningar till skolan skulle det innebära minskade lokalkostnader och bättre 
möjligheter att samordna och utveckla verksamheten. Man måste dock beakta 
befolkningsprognoser som visar att antalet barn och elever är på vägg upp. 
Kommer den planerade nybyggnationen igång kan det snabbt bli för trångt i 
skolans lokaler. 

Tabellen nedan ger en bild av barn- och elevutvecklingen under 2011-2012. 
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 September -11 Januari -12 Maj -12 September -12 

Förskolan 61 barn 61 barn 65 barn 58 barn 

Grundskolan 86 elever       

7 elever i år 6 

73 elever       
6 elever i år 6 

73 elever        
6 elever i år 6 

77 elever         

4 elever i år 6 

 

Kårsta förskola och skola har alltså idag flera utmaningar att bemöta. 
Utmaningarna är både interna och externa. En utmaning är dock överordnad 
alla andra och utgör således ett övergripande mål för oss alla som arbetar i 
Kårsta skola:  

Antalet barn och elever i Kårsta för- och grundskola ska öka. 

På senare år har tendensen varit nedåtgående i både förskola och skola. Det har 
fått konsekvenser för ekonomin och personalens tro på sin egen förmåga att 
skapa bra pedagogisk verksamhet med goda resultat. Därför måste vi hitta 
tillbaka till det som är skolans huvuduppgift; att se till att alla elever i yngre 
åldrar ska lära sig läsa och skriva och tro på sig själva för att i mellanåldrar 
komma igång med kunskapsutvecklingen i alla ämnen och nå målen. Bara 
genom att lyckas med det uppdraget kan vi känna stolthet över det vi gör 
liksom vårdnadshavarna ska kunna vara stolta över sina barns resultat – och 
den förskola och skola som gjort det möjligt.  

För att lyckas med det övergripande målet har vi identifierat ett antal andra 
mål som hjälper oss att nå vårt huvudmål 

1.   Nya verksamhetsmål för 2012/2013 i 
förskolan 

1.1 Läs- och skrivutveckling: 

Mål 

Varje barn ska arbeta med Före Bornholmsmodellen, där 
nyfikenheten och lusten stimulerar den språkliga medvetenheten.  

 
Barnen ska få utveckla förmågan att resonera och argumentera 
samt öva koncentration och uthållighet. 
 
Vad ska vi göra? 

• Vi ska arbeta med språksamlingar en gång varje vecka enligt boken ”Före 
Bornholmsmodellen”. Genom upprop, högläsning, veckans ramsa, språklek 
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och sånglek. Språklekarna ska användas under hela veckan vid varje 
samling. Vi ska anpassa innehållet för alla barn. 

• Sagoväskan; den ska stimulera språket, fantasin, läslusten samt barns 
inflytande samtidigt som samarbetet och delaktigheten mellan hem och 
förskola ökar. 

Alla pedagoger är ansvariga. 

Tidsplan: Hela höstterminen 

Uppföljning/utvärdering: 16V. 44 och januari 2013  

1.2 Matematikutveckling: 

Mål 

Barnen ska utveckla sin nyfikenhet och lust att leka och lära 
matematik. 
 
Barnen ska bli medvetna om matematiken i vardagen. 
 
Vad ska vi göra? 

• Vi ska en gång i veckan ha matematiksamling med ”Matematikpåsar” 
anpassade efter alla barn. 

• Vi ska använda matematik i vår omvärld och i vardagen genom att t. ex 
räkna antal, sortera, kategorisera och jämföra. 

 
Alla pedagoger är ansvariga 

Tidsplan: Hela höstterminen 

Uppföljning/utvärdering: V. 44 och januari 2013 

1.3 Skola – hem; kommunikation 

Mål 

Vi ska göra vårdnadshavare mer delaktiga i verksamheten 
 
Vårdnadshavarnas kunskaper om verksamheten ska öka 
 
Vad ska vi göra? 

• Vi erbjuder vårdnadshavare lättillgänglig och tydlig information om våra 
aktiviteter och mål på de sätten de själva önskar. Det kan ske genom mejl, 
brev, SkolaDirekt och daglig personlig kontakt. 

• Vi ska dokumentera varje barns utveckling i deras pärmar. 

Alla pedagoger är ansvariga.  
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Tidsplan: Hela höstterminen 

Uppföljning/utvärdering: V. 44 och januari 2013 och genom 
kundundersökning våren 2013 

1.4 Arbetsro i verksamheterna 

Mål 

Arbeta för en lugn miljö 

Vad ska vi göra? 

Använda alla omsorgssituationer som ett tillfälle till lärande 
  
Ta till vara på barns kompetens t.ex. vid av- och påklädning 
 
Vi som pedagoger ska vara goda förebilder 
 
Alla pedagoger är ansvariga. 
Tidsplan: Hela höstterminen. 

Uppföljning/utvärdering: V. 44 och januari 2013 och kundundersökning våren 
2013. 

1.5 Lek 

Mål 

Vi utnyttjar miljön både ute och inne för att stimulera till lek, 
väcka lusten till lärande och utveckling 
 
Att barnen utvecklar sina färdigheter genom att använda olika 
material 
 
Genom leken lär sig barnen kompromissa, lösa konflikter och 
kommunicera 
 

Vad ska vi göra? 
• Vi ska utforska närmiljön 
• Barnen ska få möjlighet att använda olika material. 
• Vi är lyhörda och hjälper de barn som inte kan leka, eller behöver stöd i 

leken.  
• Vi strävar efter att ha en föränderlig miljö, både ute och inne. 

Alla pedagoger är ansvariga. 

Tidsplan: Hela höstterminen. 
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Uppföljning/utvärdering: V. 44 och januari 2013 och kundundersökning våren 
2013. 

1.6 Trygghet 

Mål 

Vi ska skapa goda relationer till alla vårdnadshavare 
 
Vi ska arbeta med värdegrunden i leken, lära barnen kompromissa 
och lösa konflikter 

 
Vad ska vi göra? 

• Vi ska lägga stor vikt vid inskolningarna. 
• Vi ska skapa mindre grupper utifrån sammanhang och syfte 
• Vi är lyhörda och hjälper de barn som behöver stöd i leken.  

Alla pedagoger är ansvariga. 

Tidsplan: Hela höstterminen. 

Uppföljning/utvärdering: V. 44 och januari 2013 och kundundersökning våren 
2013. 

 

2.   Nya verksamhetsmål för 2012-2013 i Kårsta 
grundskola 

2.1  Kunskapsutveckling 

Mål 

Alla elever i åk 1 ska kunna läsa 

Vad ska vi göra? 
 
• Vi ska arbeta med Bornholmsmodellen i förskoleklass  
• Vi ska arbeta med intensivträningsperioder under läsåret 4 ggr à 2 veckor 
• Vi ska arbeta med läsgrupper inom F-2 
• IUP-tid för varje elev; 30 minuter vid 2 tillfällen/termin, vid behov oftare 

 

Uppföljning genom ”God läsutveckling” (Lundberg) och LUS samt 29/10, 7/1 
och i juni med personalen 

Mål 
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Alla elever i åk 1 ska kunna skriva 

Vad ska vi göra? 

• Vi ska arbeta med läs- och skrivgrupper inom F-2 
• Vi utgår ifrån elevernas intressen; alla elever ska skriva digital dagbok 
• IUP-tid för varje elev; 30 minuter vid 2 tillfällen/termin, vid behov oftare 
• Personalen ska lära sig bedöma utifrån ”God skrivutveckling” (Lundberg) 

under HT 2012 
 

Uppföjning genom ”God skrivutveckling” (Lundberg) samt 29/10, 7/1 och i juni 
med personalen 
 

Mål 

Alla elever i år 3 och 6 ska nå målen i matematik 
Vad ska vi göra? 

• I förskoleklass ska vi fortsätta att arbeta med matteord, sortera, jämföra, 
gruppera. Vi ska ha mattelekar 

• Vi ska se till att alla elever får det individuella stödet de behöver för att nå 
målen i matematik, t. ex genom organisationen och utökat IUP-tid för varje 
elev; 30 minuter vid 2 tillfällen/termin, vid behov oftare 

• Alla elever i åk 2 och 5 ska vara på väg mot målen i matematik enligt PRIM 
• Vi ska arbeta mera med gemensamma genomgångar 
• Vi ska ha särskild fokus på enheter och problemlösning under en särskild 

mattevecka på HT-12 och VT-13 
• Arbeta med digitala hjälpmedel med hjälp av Skoldatateket 

 
Uppföljning genom PRIM (år 2 och 5) och nationella prov samt 29/10, 7/1 och i 
juni med personalen 

Mål 

Alla elever i år 2 ska i läsning och skrivning ha nått den 
förväntade nivån enligt ”God läs- och skrivutveckling” 
(Lundberg) 
Vad ska vi göra? 

Den viktigaste satsningen under verksamhetsåret 12/13 är en särskild satsning i 
läs- och skrivutvecklingsgrupper i F – 2. Det betyder att vi efter att noggrant ha 
bedömt barnens språkutvecklingsnivåer i läsning och skrivning delar in elever i 
olika mindre tvärgrupper. Vid tre tillfällen i veckan kommer vi att arbeta 
förstärkande utifrån varje grupps (och individs) förutsättningar och kunskaper. 
Efter en period på ca 5-6 veckor gör vi en ny bedömning och reviderar 
grupperna därefter. Grupperna är tvärgrupper inom F – 2. Det betyder att de 
barn i förskoleklass som vi ser har motivation och förmåga erbjuder vi 
möjligheten att delta (i samråd med vårdnadshavare) i en grupp med år 1 
elever. På samma sätt kan under vårterminen även de 5-åringar som redan 
kommit igång med läsutvecklingen komma att erbjudas plats i någon grupp 
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tillsammans med barn i förskoleklass efter mognad och motivation. Med denna 
satsning bemöter vi alla behov; de som kommit längst och de som behöver 
särskilt stöd och de mittemellan. All personal i berörda klasser/barngrupper är 
med i satsningen. 

Uppföljning den 29 oktober och efter varje genomförd period (à 5-6 veckor) 
samt i juni 

2.2  Kommunikation skola-hem 

Mål 

Kårsta skolas resultat i Våga visa ska öka i Utveckling och 
lärande, normer och värden, skola och hem samt styrning 
och ledning 

Vad ska vi göra? 

Vi ska ha god kommunikation med vårdnadshavarna. Det betyder  

• Tydligare arbete utifrån ”Förväntansdokumentet” i varje klass.  
• Mer information till vårdnadshavare på det sättet de vill ha det och 

överhuvudtaget mer direkt kommunikation mellan skola och hem (mentor 
gentemot sina vårdnadshavare).  

• Rektor skriver månadsbrev i SkolaDirekt om olika aktuella frågor. Vi vill att 
vårdnadshavarna ska ha goda kunskaper om verksamheten när de svarar i 
kundundersökningen.  

• Vi vill också uppmuntra till gemensamma aktiviteter i varje klass där 
vårdnadshavarna tar mer plats. 

• Vi vill ha dialogmöte med vårdnadshavare kring ”Förväntansdokumentet” 
och konsekvenser. 

Uppföljning ska ske genom kundundersökningen Våga Visa där genomsnittet i 
respektive mätområde ska öka jämförd med 2012. 

2.3  IKT 

Mål 

Alla elever ska få utvecklas utifrån sina egna förutsättningar 

Stor satsning inom F-2 i läs- och skrivgrupper där gruppernas sammansättning 
ses över efter varje genomförd period och bedömning var 5-6 vecka. På detta 
sätt får alla elever den träning de behöver 3 ggr/vecka oavsett behoven. Likväl 
kan vi ta in genusperspektivet i sammansättandet av grupperna. 

Vi ska utöka tiden för IKT-arbetet i skolan. Alla elever ska arbeta digitalt minst 
3 ggr/vecka och de elever som behöver digitala hjälpmedel för sin 
kunskapsutveckling ska ha tillgång till dem. Vi ska utöka samarbetet med 
Skoldatateket, speciellt kring de elever som har särskilda behov. 
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Uppföljning 29/10, 7/1 och i juni 

2.4  Implementering av Lgr 11 

Mål 

Likvärdigheten och kompetensen i betygssättning och 
bedömning ska öka inom skolan och mot de andra skolorna i 
kommunen.  

Alla ansvariga pedagoger i skola ska under 2012-2013 kompetensutvecklas i 
betygssättning och likvärdig bedömning. Detta sker genom samordning av 
utbildningsinsatser och ämnesnätverk tillsammans med andra kommunala 
skolor. Kårsta skola ska samarbeta med Gustav Vasa skola, Ormsta skola och 
Karlbergs skola. Arbetet ska pågå under hela verksamhetsåret. 

Utvärdering sker efter genomförd utbildning. 

3.   Nya verksamhetsmål för Fritidshem 2012-
2013 

Mål 

Vi ska ge förutsättningar till skapande och kreativ 
verksamhet 

Vi ska göra i ordning ett rum för bygglek med Kaplastavar och Lego för att 
integrera olika moment i ämnena teknik och matematik i fritidsverksamheten. 
Rummet ska ligga på avdelningen Ugglan (8 -12 år). 

 
Mål 
 
Vi ska erbjuda olika aktiviteter utifrån elevens intresse 
 
Vi kommer att uppmuntra elever att välja aktiviteter utifrån sitt intresse – ej 
utifrån kön. Varje eftermiddag erbjuds barnen en aktivitet, till exempel bild, 
slöjd, drama, idrott och pyssel.  

 
 Mål 

Vi ska ge förutsättningar till den fria leken 

Vi uppmuntrar den så viktiga fria leken som ger möjlighet att experimentera, 
uttrycka och bearbeta känslor och prova olika roller och gränser. Lek ger 
erfarenhet och hjälp till att leva sig in i andras tankar och känslor. Med hjälp av 
aktivitetslådor som innehåller material för olika lekar ska vi erbjuda speciellt 
yngre elever möjlighet till fantasilekar. Vi vill i höst utöka antalet aktivitetslådor 
med fler teman. 
 
Mål 
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Eleverna ska ha inflytande 

Båda avdelningarna ska kontinuerligt ha fritidsmöten med barnen för att 
eleverna ska kunna påverka verksamheten. Fritidsmöten ska genomföras ca en 
gång i månaden med alla barn som är inskrivna i verksamheten. 

Mål 

Vi ska kommunicera med hemmen 

Vi kommer fortsätta att använda Skola Direkt för att informera föräldrarna om 
verksamheten på fritids. Även andra digitala kanaler ska användas som 
komplement. En gång i månaden ska vi tillsammans med barnen informera i 
SkolaDirekt och veckovis dokumentera där elevernas arbeten. 

Mål 

Vi ska delta i kommunens fritidsnätverk 

Vi ska samarbeta med andra fritidsverksamheter i kommunens fritidsnätverk 
om Lgr 11 . En personal ska ingå i fritidsnätverket och ansvara för att besluten i 
nätverket kommuniceras till personalen på Kårsta skola. 

 
Alla mål ska följas upp v. 44, 7 januari och i juni  

4.   Nya verksamhetsmål för Atlavis 2012-2013 

4.1 Läs- och skrivutveckling 

 
Mål 

Lära sig läsa en text för eleven anpassad nivå med flyt och 
god förståelse. LUS nivå 13. 

Åtgärd: Daglig läsning för eleven, tyst eller högt för vuxen. Lyssna på 
högläsning. Återberätta läst text samt träna på läsförståelse övningar. 

Ansvarig: Personal på Atlavis 

Tidsplan: Läsåret 

Uppföljning: 2 ggr/ termin. Eleven läser för vuxen, ev inspelning. Lundbergs 
läsutvecklingstrappa samt bild/menings kontroll i Lundberg. 

Utvärdering: Nationella prov år 3. Lundberg år 4. 

Mål 
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Kunna skriva en kortfattad text med innehåll och rödtråd. 
Använda sig av storbokstav, punkt samt använda små 
bokstäver. 

Åtgärd: Daglig skrivträning i form av bla. dagbok, veckansord och enskilda 
skrivuppgifter. 

Ansvarig: Personal på Atlavis. 

Tidsplan: Läsåret 

Uppföljning: 2 ggr/termin i form av inlämningsuppgifter. 

Utvärdering: Jämförande av inlämningsuppgifter för att se utveckling. 

4.2 Matematik 

 
Mål 

Känna till och förstå innebörden och skillnaden mellan de 
fyra räknesätten inom talområdet 0-20 samt likamed-
tecknets innebörd.  
 
Åtgärd: Indevidanpassad daglig träning med hjälp av konkret material, 
praktisk matematik, matematikboken samt vardagsproblem. 

Ansvarig: Personal på Atlavis 

Tidsplan: Läsåret 

Uppföljning: 2 ggr/termin i form av test med textuppgifter bla från Primtest. 

Utvärdering: Tittar på resultaten på testerna. Nationella prov år 3. 

4.3 Skola- hem; kommunikation 

 
Mål 
 
Föräldrar och elever ska vara delaktiga i elevens skolarbete. 
 
Åtgärd: Daglig uppdatering av skoladirekt, veckobrev. Kontakt via telefon, sms 
och mail. Utvecklingssamtal ett par gånger per termin. Spontana möten med 
föräldrar. 

Ansvarig: Personal på Atlavis 

Tidsplan: Läsåret 

Uppföljning: Enkät till föräldrarna. 
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Utvärdering: Utvärdering av resultatet i enkäten. 

4.4 Arbetsro i verksamheten 

 

Mål 

Att alla elever ska kunna påbörja, arbeta och avsluta ett 
arbete och vara nöjd med resultatet. 
 
Åtgärd: Liten grupp med hög personaltäthet. Varje elev har egen avskild 
arbetsplats, egen dator, en till en undervisning i stor utsträckning. Tydlig 
individanpassad undervisning. 

Ansvarig: Personal på Atlavis 

Tidsplan: Läsåret 

Uppföljning: Daglig kommunikation med eleven. Kontinuerlig kommentar och 
skattning medhjälp av skala i planeringsbok av elev och personal. 

Utvärdering: Utvärdering av skalan i planeringsboken. 

4.5 Utveckling av teknikämnet 

 

Mål 

Att eleven ska kunna genomföra enkla konstruktionsarbeten 
med hjälp av en instruktion samt kunna göra en 
dokumentation i någon form.  

Åtgärd: Eleven tränar praktiskt arbete samt dokumentation med stöd och 
handledning av personal på en lagom nivå. Exempelvis bygga bilar med hjälp 
av lego. 

Ansvarig: Personal på Atlavis 

Tidsplan: Läsåret 

Uppföljning: Eleven genomför enkla konstruktioner. 

Utvärdering: Tittar på konstruktioner och dokumentation av vad eleven gjort. 

 
Esa Kouri  Jeanette Andersson Maria Wredh 
Rektor  Arbetslagsledare Arbetslagsledare 
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