
Verksamhetsplan för F-6 på Valemyrsskolan VT 2015 

 
Vår helhetsidé 

Lärande och utveckling genom TRYGGHET, glädje, lust och engagemang. 

 
Verksamhetsplanen är en beskrivning av de utvecklingsområden som verksamheten ägnar tid 

och uppmärksamhet år under den termin som planen avser. Utvecklingsområdena har sitt 

ursprung, dels i de yttre och inre bedömningar av verksamheten samt de resultat som 

undervisningen skapat, dels i intresseväckande inspel till verksamheten, t.ex. KLIV (Kultur 

och lärande i vardagen) och pedagogisk forskning. 

Utvecklingen utvärderas i slutet av terminen. 

 

Terminens utvecklingsområden: 

 

 Klargöra mål och kunskapskrav för eleverna genom att alla lärare använder det 

digitala planerings-, utvärderings- och bedömnings-verktyget tillsammans med sina 

elever. Dialogen och samtalen med eleverna står i fokus, både individuellt och i grupp. 

 

 Ökad kompetens i att individanpassa undervisningen. 

 

 Lärarna utvecklar tillsammans med eleverna en lärmiljö som upplevs ge studiero. 

 

 Delar av Planen mot kränkande behandling tas upp vid klassråd, så att hela planen blir 

uppmärksammad varje termin. 

 

 Utvecklad rastverksamhet med fler lekar och aktiviteter. Personal deltar i utbildning 

om utveckling av rastverksamheten via Fyrbodal/Hälsokällan. 

 

 Använda läromedel i engelska i årskurs 2-3, prova nytt läromedel i årskurs 4 samt 

använda elevernas förslag till lärande lektioner. 

 

 Utveckla idrottsundervisningen med hjälp av litteratur och stödmaterial från 

Skolverket. 

  

 KLIV-projektet ska via Lustläsning på fritids och Konstinspiration berika och 

komplettera undervisningen. 

 

 Kompetensutveckling via Matematiklyftet och om Matematiksvårigheter. 

 

 Använda Diamant-verktyget. 

 

 Arbetet med Genrepedagogik fortsätter i undervisningen och med  2-3 kollegiala 

reflektionstillfällen under terminen. 

 

 Mer hjärngympa för ökad måluppfyllelse. 

 

 ASSA för ökad trivsel, ökad självkänsla. Se det som lyckas. 

 



 Alla elever kommer att få läsplattor under terminen. För att alla elever ska få möjlighet 

att använda dem i lärandet genomförs kompetensutveckling för alla lärare. 

 

 Gemensam bedömarträning i samband med terminsavslutet, nationella prov och inom 

Matematiklyftet. 

 

 Använda lokalerna kreativt.  

 

 Använda Biblioteket, Eko-parken, Naturum, stadsvandringar samt Lokstallet minst en 

gång per termin. Årskurs 2 och 5 besöker Innovatum. 

 

 

 

 

 

 



 Eleverna ska ha tillgång till skolbibliotek.  

 

I det pågående arbetet med att ta fram en biblioteksplan för kommunen ska tillgången till 

skolbibliotek säkerställas. Detta görs i samarbete med ansvariga rektorer och 

förvaltningsledning. Målsättningen är att se över de biblioteksresurser som finns för att 

om möjligt kunna använda dessa på annat sätt.  

 

 

 

  

 


