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Vårt rektorsområde 

Skolans namn Ormstaskolan 

Antal elever 503 

Adress Blekingevägen 1 

Telefonnummer 08 - 587 852 90 

E-postadress ormstaskolan@vallentuna.se 

Rektors namn Jonas Hård 

Förskolechefs namn Jonas Hård 

Kontaktuppgifter jonas.hard@vallentuna.se 

Övrigt  

Vision 

Alla elever och personal på Ormstaskolan ska känna sig trygga. Eleverna ska känna 
att all personal ser mig och vill mitt bästa. När eleverna känner sig trygga kan de lägga 
fokus på sin utbildning. För utbildningens kvalité kommer alltid att ligga i fokus hos 
oss.  

På Ormstaskolan skapas meningsfulla, utmanande, motiverande, ansvarsfulla och 
utvecklande arbetsuppgifter, för såväl elever som personal.  

Vi har en arbetsmiljö där elever och personal ska känna arbetsglädje och motivation i 
sin vardag.  

Den demokratiska synen på samhället speglar verksamheten. Alla är vi unika. Vi har 
alla olika förutsättningar för att lyckas. På Ormstaskolan har vi en lärandemiljö där 
varje elevs förmåga uppmärksammas. På Ormstasskolan vågar man utmana sina be-
gränsningar.  
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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: 

Öka andelen elever som känner sig tryggare i skolan. 

Indikatorer Beskrivning 

Enkät - trygg i skolan  

 

Aktiviteter Ansvarig Beskrivning 

Tryggare Ormsta Jonas Hård Personal, från varje enhet, som jobbar nära 
barnen, tar tag i de situationer som upp-
står runt mobbing och kränkningar samt 
sammanställer rapporter och ser till att de 
skickas ner till förvaltningen. 

Rektorsområdets mål: 

Öka andelen elever som upplever studiero i skolan. 

Indikatorer Beskrivning 

Enkät - studiero  

 

Aktiviteter Ansvarig Beskrivning 

Kollegiehandledning Jonas Hård  

Arbeta med kollektiva vardags-
ritualer för att befästa ordning 
och reda, strukturer och stra-
tegier för att skapa lugn och ro. 

Jonas Hård Exempel på detta är startritualer för dagen 
- från fritid till arbete, 
demokratiritualer - för hänsyn och respekt, 
samlingsritualer - för större och mindre 
grupper, avslutningsritualer vid lektionens 
slut m.m. 
 

Rektorsområdets mål: 

Öka andelen elever som känner sig tryggare på fritids. 

Indikatorer Beskrivning 

Enkät - trygg på fritids  

 

Aktiviteter Ansvarig Beskrivning 

Tryggare Ormsta Jonas Hård Vi kommer att arbeta med att barnen ska 
kunna våga säga ifrån när de tycker att 



Ormstaskolan RO, Läsårsplan 5(7) 

Aktiviteter Ansvarig Beskrivning 

något är fel. Alla har rätt till en kompis och 
alla ska kunna ha någon att leka med. I och 
med styrda lekar, leklådor där barnen går 
in i olika roller stärker vi barnens själv-
känsla. Vi uppmärksammar barn som går 
ensamma och försöker att få med dem i 
leken. Vi kommer även att arbeta mer med 
samarbetsövningar. 

Nationella mål: 

Utveckling och lärande      (Lpfö 98/16 2.2) 

Rektorsområdets mål: 

Att vi ska hitta nya, och fler, vägar att väcka barnens intresse för språk – i alla dess former. 

Aktiviteter Ansvarig Beskrivning 

Vi ska väva in mer av musik, 
rörelse och skapande i vår 
verksamhet. 

Karin Brath Eriksson  

Vi ska öka användandet av 
iPad/projektor som komple-
ment. 

Karin Brath Eriksson  

Nationella mål: 

Kunskaper      (Lgr 11 2.2) 

Rektorsområdets mål: 

Få bättre genomsnittsvärde än Vallentuna kommun på nationella proven i matematik. 

Indikatorer Beskrivning 

UiM åk 2 Stockholms Universitets utvärdering i matematik. 

NÄP åk 3 - ma  

UiM åk 5  

NÄP åk 6 - ma  

 

Aktiviteter Ansvarig Beskrivning 

Förstelärare i matematik Jonas Hård Arbetar övergripande på skolan. 

Utvecklingsgrupp i matematik Jonas Hård  

Rektorsområdets mål: 

Fler antal elever som får betyg A i matematik i terminsbetyg vårterminen åk 6 

Indikatorer Beskrivning 

Betyg A åk 6 - ma  
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Aktiviteter Ansvarig Beskrivning 

Stjärnmatte åk 5-6 Jonas Hård Extra matematik till de elever som behöver 
extra utmaningar. Hålls av försteläraren i 
matematik. 

Förstelärare i matematik Jonas Hård  

Utvecklingsgrupp i matematik Jonas Hård  

Rektorsområdets mål: 

Öka läshastigheten (säkra språkljuden och kopplingen till grafemen) åk 3-6 

Indikatorer Beskrivning 

BravKod åk 1  

BravKod åk 2  

BravKod åk 3  

BravKod åk 4  

BravKod åk 5  

Ängelholmstestet åk 4  

Ängelholmstestet åk 5  

Ängelholmstestet åk 6  

 

Aktiviteter Ansvarig Beskrivning 

Systematiskt arbete med kopp-
lingen fonem/grafem. 

Jonas Hård Lästräna 2ggr/vecka under en sexveckors-
period för de elever som ligger lågt på 
tester. För de elever som ligger på röd eller 
gul nivå på BravKod. 

Rektorsområdets mål: 

Öka läsförståelsen 

Indikatorer Beskrivning 

NÄP åk 3 - sv Läsförståelsedelen 

NÄP åk 6 - sv Läsförståelsedelen 

DLS Läsförståelse åk 5  

Vilken bild är rätt? Klassdiagnos av läsförståelse åk 2 

Ängelholmstestet åk 4  

Ängelholmstestet åk 5  

Ängelholmstestet åk 6  

 

Aktiviteter Ansvarig Beskrivning 

ASL i F - åk 3 Jonas Hård  

Förstelärare i ASL Jonas Hård  
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Rektorsområdets mål: 

Öka läslusten bland eleverna på fritids. 

Aktiviteter Ansvarig Beskrivning 

Högläsning Jonas Hård Elever från åk 3-6 går till de yngre fritids-
verksamheterna och läser högt för de ele-
verna. 

Rektorsområdets mål: 

Öka kunskaperna i huvudräkning (fritids) 

Aktiviteter Ansvarig Beskrivning 

Leka sig till kunskap Jonas Hård Inom matematikområdet ska vi inrikta oss 
på barnens huvudräkning och ut-veckla 
den. Detta kommer att ske genom att i 
leken träna huvudräkning. Det har byggts 
upp affär, resebyrå och leklådor där man i 
huvudet kan räkna ihop priser. Matema-
tiska spel där huvudräkning ingår kommer 
att presenteras för barnen. 
Runan och Skeppet kommer under läsåret 
att "starta upp" pizzerior där barnen kan 
leka och samtidigt träna sig på olika bråk-
former. 

Spela sig till kunskap Jonas Hård Matematiska spel där huvudräkning ingår 
kommer att presenteras för barnen. 

Nationella mål: 

Barns inflytande      (Lpfö 98/16 2.3) 

Rektorsområdets mål: 

Att vi ska öka vårt kunnande i, och användning av, pedagogisk dokumentation under året. Såväl 

tillsammans med barnen som kollegialt. 

Aktiviteter Ansvarig Beskrivning 

Vi ska läsa en bok samt ha en 
studiecirkel kring boken. 

Karin Brath Eriksson  

Vi ska i arbetslagen tillsam-
mans reflektera över gjorda 
dokumentationer. 

Karin Brath Eriksson  

 


