VERKSAMHETSPLAN

Skogsängsskolan läsår 14/15

KUNSKAPER
Barn- och utbildningsnämndens mål
Andel elever med högsta betyget A och B ska öka.
Andelen elever med betyget A och B på enheten ska vara högre vt 2015 jämfört med vt 2014
2015 ska minst 85% av elever ha betyg i 16 ämnen.
Den ogiltiga frånvaron ska minska.
Elever i grundskolan anser sig kunna tillräckligt för att ta ställning i miljöfrågor. Enhetens resultat i
enkät, frågeområde 04. ”Utveckling och lärande”-fråga: Jag har tillräckligt med kunskap för att ta
ställning i miljöfrågor. Enhetens resultat ska ha ökat vt-15 jämfört med utgångsvärdet vt-14.
Meritmedelvärdet ska öka.
Under läsåret 2013/2014 ska grundskolan arbeta för att aktivt motverka och bryta de normer som
skapar antipluggkultur för pojkar. Målet är uppnått när pojkars meritvärde uppvisar en förbättring
från vt-2011 till vt-2014. Meritmedelvärdet för åk.9 på enheten ska vara minst 10 p högre vt-15
jämfört med vt-14.
Alla elever ska uppfylla kunskapskraven i grundskolans 16 ämnen.
Flickors och pojkars kunskapsresultat ska förbättras i alla grundskolans ämnen vt-14.
Elevernas kunskapsresultat ska förbättras i alla grundskolans ämnen vt-15. Andelen elever i åk.9 på
enheten som uppnått minst godkänt i 16 ämnen ska öka med 5% mellan vt-14 och vt-15.
Fritidshem och förskoleklass ska i ökad utsträckning stimulera elevernas utveckling och lärande.
Enhetens resultat i enkät Fritidshem frågeområde 04. ”Utbildning och lärande”: Jag får hjälp med
läxorna på fritidshemmet om jag vill, och Jag lär mig saker på mitt fritidshem som hjälper mig i
skolarbetet. Enhetens resultat ska ha ökat vt-15 jämfört med vt-14.
Pojkars meritvärde i åk.9 ska öka. Pojkars meritvärde på enheten ska öka med 10 p mellan vt-14 och
vt-15.
Andelen av de kommunala grundskolorna som är diplomerade inom Grön flagg eller Skola för
Hållbar utveckling ska öka till 80% vt-15.
Andelen elever som når målen i de nationella proven årskurs 3 och betygen i årskurs 6 ska öka.
Genomföra insatser för att stärka, uppmuntra och stimulera flickor och pojkar i förskoleklass till
årskurs 3 till läsning.
Fritidshem och förskoleklass ska i ökad utsträckning stimulera elevernas utveckling och lärande.
Andelen som når målen i NP totalt vt-15 ska ha ökat jämfört med enhetens utgångsvärde vt-14.
andel som når målen i NP i Sv vt-15 ska ha ökat jämfört med enhetens utgångsvärde vt-14.

Barn- och utbildningsförvaltningens mål

Skogsängsskolans mål
•

Andelen elever med ”Godtagbara kunskaper” ska öka i alla klasser.
Generellt gäller lägsta nivå för matematik, svenska och engelska 95%. Svenska som andra
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språk 85%. Se måluppfyllelse för resp. klass.

•

Andelen elever som når målen i de nationella proven årskurs 3 och betygen i årskurs 6 ska
öka. (Nedan resultat NP åk.3 läsår 13/14)
Ämne/provdel

Andel nått kravnivån på NP

Ämne/provdel

Andel nått kravnivån på NP

Ma A

75%

Sv A

87%

Ma B

81%

Sv B

84%

Ma C

97%

Sv C

84%

Ma D

90%

Sv D

91%

Ma E

78%

Sv E

100%

Ma F

81%

Sv F

72%

Ma G

91%

Sv G

84%

Sv H

81%

Aktiviteter:
- Måluppfyllelse för alla elever lämnas in till rektor v.43, 51, 11 och 22. Efter inlämningen
görs analys av måluppfyllelsen i EHT. Diskussion med undervisande lärare kring
måluppfyllelsen, insatser, IUP/ÅP för att öka måluppfyllelsen.
- Förstelärarna arbetar aktivt med varje lärare kring arbetet i klassrummet och kring
reflektion/utvärdering.
- Alla elever ska ha tydliga IUP (senast v.38) alt ÅP där det framgår vilket stöd som ges.
- Lärarna fortbildas i Matematiklyftet och i svenska under läsåret
- Handlingsplanen för IKT införs ht-14
- Läxhjälpen utvecklas på skolan.
- Diskussion kring Grön Flagg under vt-15. Beslut om vilket område inom Grön Flagg som ska
arbetas med under läsåret 15/16.
- Fritidshemmen ska i ökad utsträckning stimulera elevernas utveckling och lärande genom
diskussion kring nya ”Allmänna råd för fritidshemmet”, fritidshemmets uppdrag utifrån
läroplanen.
- Aktiviteter arbetslag F-2 RÖD färg
- Aktiviteter arbetslag 3-5 BLÅ färg
- Aktiviteter fritidshem GRÖN färg
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NORMER OCH VÄRDEN
Barn- och utbildningsnämndens mål
Grundskolans elever upplever att de blir bemötta med respekt och lyssnade på.
Enhetens resultat i elevenkäten, frågeområde ”Ansvar och inflytande”-fråga: Lärarna i min skola tar
hänsyn till elevernas åsikter, och enhetens resultat i elevenkäten, frågeområde ”Trygghet och
trivsel”-fråga: Jag respekteras för den jag är av personalen på min skola. Enhetens resultat ska vid
mätningen läsåret 2014/2015 ha minst värde 3,6 på en 4-gradig skala.
Alla elever ska uppleva att de har inflytande i verksamheterna.
Elevers förståelse för och inflytande över sitt eget lärande ska utvecklas och kontinuerligt öka.
Enhetens resultat i elevenkäten, frågeområde 04. ”Utveckling och lärande”-frågorna: Skolarbetet
gör mig nyfiken att jag får lust att lära mer, mina lärare gör undervisningen intressant och enhetens
resultat frågeområde 05. Ansvar och inflytande”-fråga: Lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter.
Enhetens resultat ska ha ökat vt-15 jämfört med utgångsvärde vt-14
Alla elever ska uppleva trygghet i skolan.
Enhetens resultat i elevenkäten, frågeområde ”Trygghet och trivsel”-fråga: Jag känner mig trygg i
skolan. Enhetens resultat ska vid mätningen läsåret 2014/2015 ha minst värde 3,6 på en 4-gradig
skala.

Barn- och utbildningsförvaltningens mål

Skogsängsskolans mål
•

Skogsängsskolans elever ska i elevenkäten uppleva att de blir bemötta med respekt och
blir lyssnade på. Enkätresultaten ska öka.
”Ansvar och inflytande”-fråga: Lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter. Öka från 3,38 till
minst 3,5.
”Normer och värden”-fråga: Jag respekteras för den jag är av personalen på min skola. Öka
från 3,62 till 3,8.
Aktiviteter:
- Aktiviteter arbetslag F-2 RÖD färg
- Aktiviteter arbetslag 3-5 BLÅ färg
- Aktiviteter fritidshem GRÖN färg

•

Skogsängsskolans elever ska uppleva att de har inflytande. Enkätresultaten ska öka
jämfört med förra läsårets resultat.
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”Utveckling och lärande”-frågorna: Skolarbetet gör mig nyfiken att jag får lust att lära mer.
Öka från 3,07 till 3,5.
”Utveckling och lärande” – fråga: Mina lärare gör undervisningen intressant. Öka från 3,2 till
3,5
Ansvar och inflytande”-fråga: Lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter. Öka från 3,5 till 3,7.
Aktiviteter:
- Elevrådet arbetar med upplevd delaktighet. Under ht-14 mycket kring mat och matsal
- Aktiviteter arbetslag F-2 RÖD färg
- Aktiviteter arbetslag 3-5 BLÅ färg
- Aktiviteter fritidshem GRÖN färg

•

Alla elever på Skogsängsskolan ska uppleva sig trygga. Enkätresultaten ska öka jämfört
med förra läsårets resultat.
”Trygghet och trivsel”-fråga: Jag känner mig trygg i skolan. Öka från 3,19 till 3,5.
Aktiviteter:
- Planen mot diskriminering och kränkande behandling reviderad 1 september. Mål och
aktiviteter satta med utgångspunkt utifrån enkäter och trygghetsvandringar.
- Aktiviteter arbetslag F-2 RÖD färg
- Aktiviteter arbetslag 3-5 BLÅ färg
- Aktiviteter fritidshem GRÖN färg
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