
 2013-10-31 

 SID 1/9 

  

 

 

ORMSTASKOLAN  

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 

BOX 29 · 186 21 VALLENTUNA 

BESÖK: BLEKINGEVÄGEN 1 

TFN: 08 587 852 90 · FAX: 08 587 849 22 

ORMSTASKOLAN@VALLENTUNA.SE 

WWW.VALLENTUNA.SE/ORMSTASKOLAN 

 

 

 

 

 

 

 

Ormstaskolans 

     verksamhetsplan      
        2013/2014 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 
 
                                Bilden är hämtad från Skolverkets webbplats. 

 

 

 

 

 

 



 SID 2/9 

  

  

 

ORMSTASKOLAN  

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 

BOX 29 · 186 21 VALLENTUNA 

BESÖK: BLEKINGEVÄGEN 1 

TFN: 08 587 852 90 · FAX: 08 587 849 22 

ORMSTASKOLAN@VALLENTUNA.SE 

WWW.VALLENTUNA.SE/ORMSTASKOLAN 

 

 

 

 

 

Ormstaskolans vision 
Ormstaskolan som begrepp inbegriper förskolan, grundskolan och fritidshemmet samt Fritidsklubben. 

 

Vårt arbete skall genomsyras av 
 
• att Ormstaskolan skall vara en trygg arbetsplats där varje individ möts med 

respekt och omtanke 

• att alltid utgå ifrån en positiv tro på varje barns/elevs möjligheter, vilja och 

erfarenheter i lärandet 

• att i samverkan med hemmen alltid utgå ifrån att vårdnadshavare har den 

djupaste insikten om sina barn 

• att barn/elever på Ormstaskolan skall få ett gott självförtroende, insikter om sitt 

eget lärande samt kunskap om och hjälp att nå uppsatta mål. 

 

Vår profil 
 
Genom nedanstående profilområden arbetar vi för att förverkliga vår vision. 

 

• En gemensam värdegrund framtagen i samarbete med barn/elever och 

vårdnadshavare 

• Tydliga kunskapsmål synliggjorda i Skola direkt för barn/elever och 

vårdnadshavare 

• En särskild satsning på specialpedagogik med en speciallärare i varje arbetslag 

samt två mindre resursgrupper i arbetslaget Yggdrasil 

• Genom att successivt i område efter område öka barn- och elevinflytandet på 

Ormstaskolan 

• Att använda IKT som ett aktivt medel för att stimulera, aktivera och 

professionalisera en undervisning i tiden.  
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Barn- och ungdomsnämndens mål för 
2013  

Gemensamma mål för förskola, grundskola och 
fritidshem  
  

• Elever ska erbjudas en stimulerande lärmiljö 

Aktiviteter: Vi har en god tillgång till varierande verktyg som Active Boards, digitala 

läromedel samt uppdaterade konventionella läroböcker. Vi har lärare som är formellt 

utbildade för de ämnen som de undervisar i. Lärarna har höga förväntningar på 

eleverna. I planeringen ska samtliga lärare utgå från elevernas intressen och behov.  

Ormstaskolan arbetar för en modern utbildningsmiljö där lärare och elever 
interagerar i en kreativ och digital miljö där större inlärningsmiljöer kompletteras 
med mindre rum med möjlighet för avskildhet när behov finns eller arbetet så kräver. 
Elever i behov av särskilt stöd kan arbeta enskilt eller i mindre grupp med 
speciallärare. Även högpresterande elever i matematik och samhällsorienterade 
ämnen kan arbeta i mindre grupp med svårare uppgifter i något vi kallar spetsmatte 
och spetssamhällsorienterade ämnen. Skolan driver dessutom två mindre 
resursgrupper för elever i behov av ett mindre sammanhang. Elever vars arbete 
gagnas av musik i hörlurar kan använda det. Vi använder oss av schematekniska 
lösningar för att få till så mycket halvklasstillfällen som möjligt för alla våra klasser. 
 

• Elever ska ges god vägledning inför framtida studier och yrkesval. 

Aktiviteter: Skolan samarbetar med kommunens Studie- och Yrkesvägledare. SYV har 

lektioner i klasserna och deltar i Elevhälsokonferenser när SYV kompetens är viktig 

t.ex. när vårdnadshavare inte vill att deras barn ska delta i moderna språk/språkvalet.  

Ormstaskolan tar årligen emot många PRAO elever. Vi har en egen plan för hur vi 

bedriver studie- och yrkesvägledning t.ex. besök på föräldrars arbetsplatser för att 

informera om framtida valmöjligheter och studievägarna dit.  

  

• Fritidshemmet förenar omsorg och pedagogik 

Aktiviteter: Ormstaskolans fritidshem har i årets mål fokus på att tydliggöra vår 

verksamhet, elevinflytande och trygga elever. I de olika arbetslagen har vi även egna 

mål för att uppfylla Bun´s mål för läsåret 13/14.  

På fritids arbetar vi med temalådor. En temalåda kan vara en affärslåda, vilken 

innehåller varor, kassaapparat och pengar. Dessa temalådor skapar lekar som förenar 

både omsorg och pedagogik. Eleverna lär sig matematik, att lyssna på varandra, att gå 

in i olika roller och att visa hänsyn. Vår uppgift inom skolbarnomsorgen är att se 
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alternativa lösningar kring skolans ämnen som gör att elevernas intresse fångas och 

att deras kunskaper ökar och befästs. 

 

• Förskolan förenar omsorg och pedagogik 

Aktiviteter: Vi jobbar efter en helhetssyn på omsorg och lärande, ibland kallat ”edu-
care”.  Barn lär hela tiden så vi utnyttjar även traditionella omsorgssituationer 
pedagogiskt.  

Ett exempel kan vara måltiden; under en måltid får barnen god och näringsrik kost 
men övar också såväl samspel som matematik (tre köttbullar, halv potatis, mycket/lite 
mjölk). Ett annat är blöjbytet där vi ”rimmar och ramsar” med barnen. 

Att stödja barnen i deras egna val är också en form av omsorg och därför uppmuntrar 
vi den ”fria leken” och skapandet men jobbar även i projektform där barnens val och 
intressen tas tillvara. 

 

• Betygen ska vara högre än förväntat värde enligt Skolverkets 
mätning. 

• Resultaten på de nationella proven ska vara högre än föregående 
år 

• Betygen ska ha god överensstämmelse med resultaten på de 
nationella proven 

Aktiviteter: Förskolan kommer att fortsätta sitt arbete med att förbättra den 

pedagogiska dokumentationen. Förskolan fokuserar dessutom på att utveckla 

kompetens och arbetssätt i grundläggande matematik. 

För att bidra till förbättrade resultat fortsätter vi i år med projektet för våra åk 2 

klassers deltagande i läs- och skrivutvecklingsprojektet ”Att skriva sig till läsning”. 

Det är ett samarbete mellan Ormstaskolan, Karbyskolan och RC. Målsättningen är att 

samtliga elever ska ha godkänt på det nationella provet i svenska när de går i åk 3. 

Pojkar har på senare år visat lägre intresse för läsning. Detta hoppas vi att projektets 

läsinlärningsmetod ska motverka. Projektet ska också särskilt stimulera motiverade 

elever.  

Ormstaskolan har ingått i ett projekt tillsammans med Skoldatateket där en av våra 

förskolor samt våra förskoleklasser arbetat mot ökad läsförberedande kompetens med 

bland annat Ipads.   

Vi kommer att lägga ner ett stort arbete på att utvärdera och följa upp de nationella 

proven. Sprida goda arbetssätt och framgångsrika inlärningsmetoder ska ingå i denna 

utvärdering.  

Vi anställer allt fler lärare med ämneskompetenser som har saknats på skolan.  

Ormstaskolan fortsätter att prioritera vår modell med en speciallärare per arbetslag.  
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För särskilt matematikbegåvade elever erbjuder vi ”Spetsmatte”. Elever som är i 

behov av extra simundervisning får ”Lyxsimning”.  

Alla elever erbjuds läxhjälp på eftermiddagstid efter ordinarie lektioners slut. 

Fritidshemmet/Klubben fortsätter sitt utvecklingsarbete enligt Lgr 11.  

Vi har en utvecklingsledare för fritidshemmet/Klubben. Fritidshemmet har dessutom 

en särskild arbetsplan som fokuserar på Lgr 11 och Barn- och Ungdomsnämndens 

mål. 

 Lärarna ska i högre omfattning planera och utvärdera lektioner tillsammans.  

Vi ska ytterligare höja förväntningarna på våra barn/elever.  

Vi ska dessutom öka andelen förskollärare i förskolan för att ge förutsättningar att 

utveckla förberedande läs-, skriv och matematikarbetssätt.  

 

Förskolans mål 
 
Gemensamma mål för Ormstaskolans förskolor Borgen och Haga samt Lokatten, 
familjedaghem i samarbete 
 
Mål: Att vi ska lyckas åskådliggöra för barnen när de använder 
matematik, för att på detta sätt stärka den positiva inställningen 
till matematik. 
 
Aktiviteter  
• Genom att dokumentera och reflektera tillsammans med barnen ska vi öka såväl 

deras som vår medvetenhet om när de använder matematik samt om deras 
lärandeprocess. 

• Vi ska under lekfulla former ha ordnade mattestunder. 
• Vi ska fortsätta, och bli ännu bättre på, att sätta ord på matematiska begrepp, 

både under mattestunderna och i ”vardagen”. 
 
 
Mål: Att vi ska införliva och levandegöra naturkunskap och teknik i 
den dagliga verksamheten.  
 
Aktiviteter 

• Genom fortsatta diskussioner och ett utökat samarbete inom enheten 
(kollegialt lärande)ska vi inspirera varandra, och barnen, till ännu mer 
forskande och fler experiment. 

• Barnen ska uppmuntras till att ställa hypoteser och utifrån dessa utvecklar vi 
våra projekt och vårt forskande. Att arbeta i projektform är ett bra sätt att ta 
tillvara barns nyfikenhet och drivkraft samt delaktighet och inflytande.  
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Grundskolans mål  

Att få bättre genomsnittsvärde än Vallentuna kommun på 
nationella proven i matematik.  

Alla våra elever ska bli godkända i matematik på nationella proven 
i åk 3 och 6. 
 

Aktiviteter:  

• Diskussioner utifrån att matematik finns överallt i vår vardag. 

• Klasserna ska automatisera tabellerna (addition, subtraktion, multiplikation och 

division beroende på ålder).  

• Alla klasser ska också träna arbetsminnet minst en gång per vecka.  

• Vi ska genomföra en temadag i matematik där åk 5-6 ansvarar för stationerna.  

• Spetsmatte för åk 5 och åk 6 (matematik för elever med särskild fallenhet för 

ämnet) 

• Ta del av kommunens matematiksatsning 

 

 

Att få bättre genomsnittsvärde än Vallentuna kommun på 

nationella proven i svenska. 

Att alla våra elever ska bli godkända i svenska på nationella 

proven i åk 3 och åk 6. 

 
Aktiviteter:  

• Mäta läshastigheten med H4 och H5.  

• Träna läsning (2ggr/vecka åk 1-3, 4-6 3 ggr/vecka) varje vecka för att öka 

läshastigheten.  

• Vi kommer träna läsning genom att parläsa, stafettläsa, högläsning av faktatexter 

samt läsförståelseböcker för att öka läsförståelsen. 

• ASL ska implementeras i samtliga nybörjarklasser och utvecklas vidare i 

projektklasserna i åk 2 – Försteläraruppdrag 

• Använda Ipad i ökad omfattning i åk F-6. 
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Fritidshemmets mål 
Fortsatt arbete med föregående års mål: 
 
Tydliggöra vår verksamhet 

• Presentera Klubben med en Power Point-presentation på höstens 
föräldramöten. Syftet med detta är att nå ut till så många föräldrar som 
möjligt om vår verksamhet och rutiner. 

• Massutskick via Sms för påminnelser om ledighet och när fritids har stängt 
(om denna funktion fungerar via vårt nätverk).  

• IUP för fritids. Syftet med detta mål är att kunna spegla elevens hela skoldag. 
Men också professionalisera vår verksamhet. 

• Dokumentera via den digitala fotoramen. Syftet med detta mål är att på ett 
lätt och enkelt men ändå trevligt sätt visa föräldrar vad barnen har för 
aktiviteter på fritids. 

• Enhetliga månadsbrev. Syftet med att ha enhetliga månadsbrev är att vi 
arbetar efter att ha en likvärdig kvalitet i vår verksamhet trots att vi befinner 
oss i olika delar av skolan. 

Elevinflytande 
• Fritidssamlingar – en gång i veckan. 

• Dela på fritidsgrupperna då grupperna blir för stora 

Trygga barn 
• Namnskyltar på de nya barnen så att all personal kan se vad de heter och 

kunna tilltala dem med namn redan från start. 

• Påminna föräldrar på föräldramöten om vikten av att meddela personalen att 
man hämtar sitt barn. 

• Tänka på säkerheten vid utevistelse bland annat genom att öka uppsikten 
runt containrarna. 
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Nya mål för 13/14 

• Att vidareutveckla ett helhetstänk mellan våra olika fritidshemsavdelningar – 
”Ett fritids” som har samma rutiner med ex. brandlistor och lovlappar samma 
teman under året och andra gemensamma aktiviteter.  

Syftet är att vårdnadshavare, personal och framför allt eleverna ska känna att 
vi har en likvärdig verksamhet. 

• Att under våren påbörja utvecklandet av en Fritids-IUP. 

Syftet är att kunna spegla elevens hela skoldag och att ytterligare 
professionalisera vår fritidsverksamhet genom ökad måluppfyllelse för våra 
elever. 
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