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Inledning

Denna kvalitetsredovisning avser läsåret 2011-2012, och utgör samtidigt en 
verksamhetsberättelse för nämnda läsår. Den har sammanställts av rektor Marianne Ullstad 
och biträdande rektor Lena Hallberg, 

Som underlag har vi använt 
 de utvärderingar som görs årligen av personal och elever och som ingår i 

Backaskolans kvalitetscykel, se bilaga 7 
 vår numera årligen återkommande föräldraenkät
 resultat från nationella prov, men också från övriga uppföljningsinstrument som 

Språket lyfter/Nya Språket lyfter, DLS resp LS-tester avseende läsförståelse, 
läshastighet, ordförståelse och rättstavning samt avläsning, Mattecirkeln 
(Österlund/Lindberg) samt Skolverkets analysschema och diagnoser avs matematik

 Den årliga utvärderingen av vår Likabehandlingsplan som redovisas inför styrelsen
 Berättelser från respektive klass om årets arbete

Styrelsen såväl som torsdagskonferensen och elevråd/kamratstödjare, jfr nedan, har godkänt 
framtagandet av underlag till Kvalitetsredovisningen enligt ovan.

Verksamheten

Allmänt om skolan

Backaskolan är en fristående skola med 236 elever fördelat på årskurs F-9. Skolan drivs som 
en ideell förening där styrelsen består av föräldrar och pedagoger, se vidare avsnittet om 
styrelsen nedan. Organisationen är platt, se Backaskolans organisationsplan, bilaga 8, och 
beslutsvägarna korta. Pedagogerna har stor möjlighet att påverka den pedagogiska 
verksamheten via torsdagskonferensen, som är beslutande i många frågor.

Vi arbetar efter devisen ”Utan tvivel är man inte klok” (se vidare Pedagogisk plattform), och 
försöker skapa olika forum där pedagogerna ges möjlighet att ifrågasätta och reflektera kring 
sin pedagogiska verklighet. Inom arbetslagen (som under året varit F-3, 4-5 och 6-9) 
samverkar man över årskurserna i tematiska arbeten av olika slag. Vi strävar efter att utveckla 
det vidgade textbegreppet, och vår satsning kring film och rörliga bilder fortgår. Även detta år 
har vi deltagit i Reggio Emiliainstitutets nya skolnätverk. Där har vi, tillsammans med andra 
deltagande skolor från hela landet, arbetat med frågeställningen ”När blir barns och elevers  
kunskapande också meningsskapande, med matematik och svenska som kommunikativa  
verktyg, i en skolkontext?”. Se vidare avsnittet Reggio Emilias skolprojekt samt 
Reggionätverk – nationellt respektive lokalt.

Backaskolan samarbetar också med lärarutbildningen på Malmö Högskola, i form av att vara 
en partnerskola. 

Som en bas och bakgrund för skolans pedagogiska arbete ligger ovannämnda Pedagogisk 
plattform, se bilaga 1. Tanken är att vi ständigt ska diskutera och tolka innehållet i plattformen 
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och omvandla innehållet till något konkret. Under 2011-2012 har den stora utmaningen 
införandet av Skola 2011, och att i detta arbete bibehålla Pedagogisk plattform som en bas för 
vårt arbete. Alla pedagoger är delaktiga i processen att se till att tankarna från plattformen blir 
tydliga och synliga i det praktiska pedagogiska arbetet.

Mer än hälften av eleverna kommer från närområdet men vi har också elever som är bosatta i 
andra stadsdelar och kommuner. Skolan har ett gott rykte, och några av våra styrkor är att alla 
elever blir sedda och att det i elevgrupperna verkar vara accepterat att vara annorlunda på 
olika sätt. Detta är också något som vi ständigt arbetar vidare med. 

Elevgrupperna är stabila men det finns några elever som slutar av annan anledning än att ha 
avslutat skolår 9. Förra läsåret uppgick dessa till 5 st. Av dem som uppgivit skäl till skolbyte 
har två bytt av geografiska skäl och en med anledning av antagning till skola med speciell 
profil.

Styrelsen - Föräldrainflytande

Backaskolan är en ideell förening. Styrelsen, som sammanträder en gång per månad, består av 
en majoritet föräldrar, vilka har en god inblick i skolans verksamhet.
Styrelsen för föreningen Backaskolan har verksamhetsåret 2011/2012 bestått av

Joakim Palmkvist           ordförande
Åsa Fröjdh                     vice ordförande, ledamot
Ronny Tzigounakis        kassör, ledamot
Gordana Kolak              ledamot
Lennart Holm                 ledamot, personalrepresentant
Kevin Benn                    sekreterare, ledamot, personalrepresentant
Jeanette Sihvonen          ledamot, personalrepresentant
Ninni Hyleborg              suppleant
Karin Wittenfelt             suppleant

Till styrelsen har skolledningen, dvs Marianne Ullstad och Lena Hallberg, samt administratör 
Roger Hargeskog varit adjungerade.

Karin Havsjö och Gittan Sundin har varit föreningsrevisor respektive 
föreningsrevisorssuppleant, medan Kurt Kristensen är den auktoriserade revisor som årsmötet 
valt.

Valberedningen har bestått av Malin Wollmér, Gunnar Sandin och Henrik Sihvonen.
Stadgekommittén har utgjorts av Roger Hargeskog och Lennart Andersson.

I början av verksamhetsåret genomgick styrelsen en utbildning, fördelad på två tillfällen. 
Inom styrelsen engagerade man sig i arbetsgrupper kring olika frågor, ex 
föräldraenkätgruppen, elevenkätgruppen, Sege Parksgruppen och matrådet.

Styrelsen har reviderat Likabehandlingsplanen under året, och även sett över samtliga 
policydokument. Till varje styrelsemöte har en representant från Stora elevrådet varit 
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inbjuden, och även deltagit vid ett tillfälle, men i övrigt valt att hålla styrelsen informerad via 
elevrådsprotokoll.

År 2012 gjordes femte enkätmätningen bland föräldrarna med samma variabler som 2008, 
2009, 2010 och 2011. Enkäten är digital med utskick via e-mail. Därmed gavs också 
möjligheten för alla hushåll att medverka i enkäten, dvs upp till två hushåll i de fall barnen har 
delat boende. Enkäten är framtagen för att på sikt skapa ett kvantifierat material runt en rad 
för skolan centrala frågor. Se vidare avsnittet Föräldraenkät nedan.

Under flera år har det skickats ut en enkät till elever som gått ut nian och gått 
vidare till gymnasiet, i syfte att få en uppfattning om hur eleverna upplevde 
Backaskolan och huruvida skolan har lyckats förbereda dem för gymnasiet.
Under det gångna läsåret har eleverna från avgångsklassen vt 2011 fått svara på 
enkäten. I år digitaliserades elevenkäten och skickades för första gången ut 
endast via nätet. Anonymiteten är borta nu och eleverna ombeds bland annat 
ange vilken gymnasieskola de går på samt skriva en adress till vilken skolan kan 
skicka en biobiljett som tack för deras medverkan. Svarsfrekvensen (56%) är 
något lägre än under tidigare år, och man kan undra om just denna brist på 
anonymitet har bidragit till nedgången.
Eleverna är för det mesta nöjda eller mycket nöjda med Backaskolan. Det 
upplevs som en varm, trygg lärandemiljö som bereder väl för 
gymnasiestudierna. Eftersom endast drygt halva klassen har besvarat enkäten, 
kan man undra om dessa svar är representativa. Är det de elever som är positiva 
till skolan som svarar, medan de som är mer negativa låter bli? En viktig uppgift 
för styrelsen är att försöka få upp svarsfrekvensen framöver!
Val av gymnasium visar stor spridning: de 15 elever som svarade finns på 8 olika gymnasier. 
Vad gäller val av program så fördelar sig dessa elever mellan estetiskt, samhällsorienterande, 
naturvetenskapligt, tekniskt samt ekonomiskt/juridiskt.
Enkätsammanställning se bilaga 5.

Styrelsen hanterar matfrågor via matrådet. Under verksamhetsåret har matrådet varit med på 
skolan och ätit den mat som serverats, samt deltagit i arbetet med att ta fram en kandidat till 
tjänsten som kock på Backaskolan. En matpolicy har antagits. Och arbetet fortskrider med att 
med början ht 2013 tillaga all mat på skolan i get kök.

Styrelsen har även haft en arbetsgrupp igång som bevakar frågor som rör vår närmiljö, 
Segeparksgruppen. Gruppen har haft ett fåtal möten. Poängen är att så långt som möjligt delta 
i samråd, möten och liknande med kommunen och byggherrar det framtida bygget på området 
Sege Park.
Planen är att bygga 900 bostäder i området. Backaskolan har fört fram synpunkter vid flera 
tillfällen, bland annat om parkeringsmöjligheter och trafik.
Vi arbetar utifrån att våra barn ska få en säker skolväg och tillfredsställande uteområde, med 
en grön prägel.

Styrelsen följer upp protokollförda föräldramöten i varje klass. Vid behov medverkar även 
styrelserepresentanter vid föräldramöten. Styrelsemedlemmar medverkade vid 
informationsmötet i februari för föräldrar till barn i årskullar aktuella för intag, och styrelsen 
har även fortsatt sitt engagemang som samtalspartner för kommunala aktörer vad gäller 
planering och utveckling av vårt närområde.
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Inför höst- respektive vårterminssluten har styrelsen anordnat festligheter för personalen vilka 
varit mycket uppskattade.

Årsstämma hölls i november för samtliga medlemmar (föräldrar och personal). Inför denna 
kunde den som ville lämna in motioner kring skolans verksamhet

Föräldraenkät 2012

År 2012 gjordes den femte enkätmätningen bland föräldrarna med samma variabler sedan 
2008. 

I år kom det in 176 svar (150 st 2008, 139 st 2009, 145 st 2010, 230 st 2011) av dryga 240 
möjliga vilket är en nedgång med 54 svar. Lägsta svarsfrekvensen i en klass var 13, högsta 
var 20, vilket också är en nedgång från föregående år. 

Styrelsens strävan och önskan är att nå hundraprocentig svarsfrekvens, och i varje fall ha en 
jämn fördelning mellan klasserna. Då första året för digital insamlig av svar och 
sammanställning var 2011 finns endast fördelning på nedan sätt för åren 2011 och 2012.

Enkätresultatet för skolan, med både kommentarer och översikt över svar, finns tillgängliga 
för medlemmarna, inklusive en statistisk jämförelse över de fyra mätta åren.

Styrelsen vill betona föräldrarnas möjlighet till påverkan, genom eget engagemang, är mycket 
stort. Föräldrarna styr skolan, via årsmötet och styrelsen. Styrelsens samtliga medlemmar är 
tillgängliga personligen, via e-post eller telefon, för att besvara frågor, hjälpa till att rikta 
engagemang och reda ut eventuella oklarheter efter bästa förmåga.
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Översikt över svaren per klass 2012

Som sammanfattning för 2012 är att föräldrarna är nöjda med Backaskolan. På skalan 1-4 
ligger snittet över medel på samtliga frågor; från 2,2 för Lunchsituationen till 3,6 för 
Bemötande av personal. 

7



Översikt över svaren från år till år
Vid jämförelse mellan 2011 och 2012 har Tillsyn över barnen och Info om skolans 
organisationsform ökat, medan övriga har sjunkit marginellt eller står kvar på samma plats.
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Lokaler - miljö

Backaskolans byggnader är ursprungligen inte avsedda för skolverksamhet, vilket gör skolans 
utformning lite annorlunda. Den annorlunda miljön ger dock en öppen och välkomnande 
atmosfär. Skolan är belägen i Sege park. Blandningen av park, grönområde och skolgård ger 
stora möjligheter i den pedagogiska verksamheten.

Vår verksamhet är fördelad på fyra huskroppar (byggnad 25, 9 och 20 samt det sk Bollhuset). 
Anpassningar av lokalerna har gjorts, och görs ständigt, med varierande resultat och i detta 
arbete har Miljögruppen, bestående av pedagoger och skolledning, varit engagerad. Gruppen 
har som uppgift att se till att det finns ett långsiktigt tänkande i de förändringar och 
förbättringar som genomförs i lokalerna och i den närmaste utemiljön. Vissa av våra 
önskemål går dock inte att genomföra förrän detaljplanen för hela området är klar, eftersom 
det inte beviljas några bygglov innan dess.

Många ombyggnader och anpassningar har skett under året, och speciellt mycket har hänt 
under sommaren. Dessa har samtliga anknytning till den stora omorganisation som vi 
genomförde inför läsårsstart augusti 2012.

I byggnad 25 har vi gjort en stor rockad i källarplan som inleddes redan under vårterminen 
med att vi iordningställde en ny trä- och metallslöjdsal. Här satsade vi mycket på en akustisk 
anpassning med rejäl ljuddämpning. I och med slöjdens flytt friställdes 3 lokaler plus en 
entré/korridor för förskoleklassen, samt grupprum för klass 1. Precis bredvid ettans grupprum 
fanns det tidigare matförrådet, som nu fick ge plats åt grupprum för klass 2. Samtliga dessa 
lokaler har under våren och sommaren anpassats akustiskt, fått nytt golv och målats och 
fräschats upp. Det som återstår att göra är upptagning av fönster i lokalerna på norrsidan, och 
för detta är bygglovet avhängigt av detaljplanens fastställande, jfr ovan.

På första våningen blev de lokaler som tidigare tillhörde förskoleklassen nu lediga, och ska 
inhysa klass 1. Tidigare ettans klassrum har blivit tvåans klassrum, och tidigare tvåans 
klassrum blir grupprum för trean kombinerat med matterum - där mattematerialet får en bättre 
exponering än tidigare.

Åter till källarplan är Stillheten, bredvid Rörelserummet, numera ett av de grupprum som står 
till förfogande för klass 4 och 5. Ateljén Pettson har en dubbel funktion som ateljé och 
grupprum.

Det lilla personalrummet bredvid Rörelserummet har blivit Nya VIP-rummet, dvs ett mindre 
rum för elever som behöver extra lugn och ro. Personalen fick nytt arbetsrum längre in i 
källaren, och det samtalsrum som fanns där tidigare flyttades till skolsysters rum. Elevhälsan 
har fått ny och mer funktionell lokal i gamla VIP-rummet, där det finns tillgång till rinnande 
vatten.

Den största förändringen har skett i köket i byggnad 20, som under sommaren byggdes om 
från mottagningskök till tillagningskök, med allt vad det innebär i utrustningsväg och 
ventilation. I samband med detta behövde även angöringsmöjligheterna för varutransporter 
ses över, och en plattlagd gång med ramp upp till köksingången har också byggts. I och med 
att alla måltider nu serveras i byggnad 20 används matsalen av alla skolans elever, och köket i 
byggnad 25 har friställts för hemkunskap. 
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Nya lokaler har även inneburit behov av nya möbler och annan utrustning, alltifrån handfat i 
förskoleklassentrén och vask i förskoleklassens egen lilla ateljé till stolar, bord, 
köpmansdiskar, förvaringsskåp och bokvagnar.

Fritidshemmet

Fritidshemmet är lokalmässigt integrerat i skolan, och av sin totala arbetstid arbetar 
fritidspedagogerna ungefär en fjärdedel inom ramen för skoldagen. Nästan samtliga barn F-3 
har varit inskrivna på fritidshemmet, därefter har det varit ett mindre antal ju högre upp man 
kommit i årskurserna och ju mer vi närmat oss sommarlovet. Under 2011-12 har det i snitt 
varit 117 elever inskrivna.

Antalet fritidspedagogtjänster har under året uppgått till lite drygt 6 heltider, dessa har under 
skoltid varit knutna till varsin klass från förskoleklassen upp till fyran. De elever från åk fem 
som haft behov av fritids har ansvarsmässigt mest tillhört fyrans fritidspedagog under 
fritidstid.

Skolans textillärare har arbetat på fritidshemmet en eftermiddag i veckan och då erbjudit 
aktiviteter i textilslöjden. Under vårterminen fanns en förstärkning på skolan i form av en 
fritidspedagogtjänst förlagd som extra resurs både i skolan och på fritidshemmet.

Personalen på fritidshemmet deltar i alla skolans studiedagar, utvärderingsdagar och 
upptaktsdagar. Vikarier sätts då in på fritidshemmet. Fritidspedagogerna är också med på den 
gemensamma konferens för all pedagogisk personal som äger rum varje torsdagsmorgon och 
de pedagogiska morgnar som ersätter torsdagskonferensen sex gånger per läsår.
Förutom en halv planeringsdag under upptaktsveckan hade fritidshemmet en halv studiedag 
riktad enbart till fritidspedagoger den 2 september och den 10 april. Den 27 januari träffades 
även fritidspedagogerna på kvällstid för att diskutera fritidshemmets verksamhet på djupet. En 
mediedebatt under våren kring att fritidspedagoger inte skulle få någon lärarlegitimation 
gjorde att det fanns ett stort diskussionsbehov kring innebörden av detta för oss på 
Backaskolan.

Honnörsorden på fritids har varit frivillighet och lust. Eftermiddagsverksamheten under 
skolåret utformas i form av olika stationer/verkstäder som barnen får välja mellan. 
Ambitionen har varit att få till en stor bredd mellan de olika aktiviteterna, ute-inne, 
stillasittande-fysisk aktivitet samt finmotorik-grovmotorik.

Under våren gjordes en satsning för att undersöka barnens uppfattning av skola/fritids och 
skillnader mellan begreppen. Eleverna gjorde teckningar, använde drama och skrev manus 
kring sina upplevelser av fritids respektive skola.

Personalen

Totalt finns det 35 pedagoger på Backaskolan, 97% av dessa har pedagogutbildning. I och 
med införandet av den nya skollagen och Skola 2011 ställs ökade krav på lärares behörighet. 
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Detta avser naturligtvis ämneskompetensen, men det som påverkar Backaskolan mest är 
kraven på att läraren i relation till sin utbildning arbetar med helt rätt ålderskategori elever. 
Föregående år gjordes en inventering av pedagogernas kompetens utifrån de nya direktiven, 
och vi fick då en ungefärlig bild över vilken kompetensutveckling som blir nödvändig för att 
befintliga lärare ska få sin legitimation. Flera är igång med sin kompetensutveckling, och 
någon hann också bli klar före sommaren. Däremot är det ytterst få som under året hunnit få 
ut sin lärarlegitimation, men detta är ju ett nationellt dilemma. 

Jämfört med de flesta andra skolor har vi en förhållandevis stor andel män i den pedagogiska 
personalen, framförallt bland dem som arbetar med de yngre barnen. I förskoleklassen är det 
tre förskollärare/fritidspedagoger som samverkar kring barnen och från klass 1och upp till 
klass 3 arbetar en lärare tillsammans med en fritidspedagog. Efter anpassningen av 
arbetslagens utformning och organisation till den nya skollagen har eleverna i klass 4-6 till 
viss del haft ämneslärare. Dock har vi velat bibehålla tryggheten för eleverna med att det finns 
flera vuxna med ett tydligt huvudansvar för klassen. Då har en klasslärare och en 
fritidspedagog samverkat kring klass 4, medan klass 5 och 6 haft vardera två lärare som 
klasspedagoger. Utöver detta har det funnits en arbetslagsgemensam fritidspedagog. I skolår 
7-9 är man tre eller fyra mentorer som samverkar om klassen. Skolledningen består av 100% 
rektor och 25% biträdande rektor.

I personalen ingår även administratör, vaktmästare, ekonomibiträden, skolsköterska (som 
även har kurativa arbetsuppgifter i sin tjänst) samt datatekniker, och från och med januari har 
vi haft en vikarieanskaffare. Under verksamhetsåret har vi också haft två personliga 
assistenter för barn i behov av särskilda stödåtgärder.

I personalgruppen har vi en stor åldersspridning, mellan 21 och 69 år. Totalt sett är 62% 
kvinnor och 38% män av de anställda och flertalet arbetar heltid.

Personalvård – friskvård - vikarier

Vi följer kontinuerligt upp personalens sjukfrånvaro för att se i vilken grad arbetsmiljön 
påverkar. 

Skolans friskvårdsgrupp bestående av pedagoger på skolan, har fortsatt sitt arbete med att 
förbättra personalvården/friskvården för personalen.
En hel studiedag har ägnats åt friskvård, som detta år bestod i en dag i naturen på 
Romeleåsen, med olika promenadslingor, en gemensam lunch samt möjlighet till olika spa-
behandlingar. Dessutom var det årets första riktiga vårdag 2012.

All personal har också erbjudits ett ekonomiskt friskvårdsbidrag på 1200:- baserat på helår, 
och 74% av de anställda har under året utnyttjat hela eller delar av sitt bidrag. Satsningen på 
kontinuerlig friskvård har fortgått, friskvårdsrummet har i samband med källarrockaden 
flyttats närmare omklädningsrum och duschar.

Personalkören har även detta år träffats en gång per vecka. 

Vidare har all personal haft medarbetarsamtal, och där haft möjlighet att belysa hur man 
upplever sin arbetssituation. 
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När personal av olika anledningar är frånvarande får detta återverkningar såväl för individerna 
som för verksamheten i stort. Grundprincipen för att lösa korttidsfrånvaro på Backaskolan, 
liksom för andra skolor, är att frånvaron löses inom kollegiet. Grundprincipen för längre 
sjukskrivningar är att de ska lösas med extern vikarie. Målsättningen är självklart att alla som 
undervisar på Backaskolan ska ha en pedagogisk utbildning, även om vi ibland tvingas göra 
avsteg på grund av yttre omständigheter. Försäkringskassans skärpta rutiner för 
sjukskrivningar, vilket praktiskt inneburit att sjukskrivande läkare även vid längre 
sjukdomstillstånd sjukskriver för korta perioder i taget, gäller fortfarande. Detta försvårar 
anskaffningen av vikarier, och vissa ämnen blir extra drabbade. För att öka kvaliteten har vi 
under vårterminen provat att ha en anställd en vikarieanskaffare, med gott resultat.

Årscykeln Upptaktsdagar - Backaseminariet - Fortbildnings- och 
studiedagar - Utvärderingsdagar

Utvärderings- och upptaktsdagar på Backaskolan utgör stommen i utvärderings- och 
kvalitetsarbetet på skolan, och blir motorn i en process av förändring och utveckling. De ger 
oss tillfälle att stanna upp och tänka efter - för att sedan kunna blicka framåt. Det blir också 
naturligt att andra insatser under året knyts till detta arbete. I den schematiska skissen över vår 
årscykel, bilaga 7, har vi försökt åskådliggöra processen och dess koppling till de externa 
företeelser som styr och påverkar vår verksamhet. 

På upptaktsdagarna i augusti 2011 låg fokus, precis som föregående år, mycket på det 
framåtblickande arbetet i de nya arbetslagen. Protokoll finns i bilaga 2.

Vår devis ”Utan tvivel är man inte klok” återspeglas i vår tanke om kvalitetscykeln. Vi måste 
våga avvika från den ursprungliga tanken eller den inslagna linjen, eftersom det hela tiden 
händer nya saker som styr in processen i andra spår. Det måste ges utrymme att finnas i nuet 
och haka på det som känns aktuellt just nu. Det måste också ges möjlighet att kunna 
problematisera skolvardagen, och från den tänka och formulera nya teorier. Vår ständigt 
pågående diskussion pedagoger emellan om skolans ”Röda tråd” måste ges möjlighet att 
fortleva. Vi behöver även fortsättningsvis hitta gemensam förståelse av våra gemensamma 
upplevelser. Speciellt viktigt blir detta i perspektivet av Skola 2011, och nya ökade krav på 
både pedagoger och elever.  

Under året har vi gjort en fortsatt satsning på pedagogisk dokumentation. Som ett svar på våra 
pedagogers önskan om att fördjupa och vidareutveckla de samtal kring detta som har förts 
inom kollegiet, har vi vigt våra pedagogiska morgnar - årets motsvarighet till de tidigare 
pedagogiska aftnarna - till detta.

Vi har alltid förespråkat att åtminstone några av de mötesplatser vi skapat för att kunna föra 
professionella samtal i syfte att få syn på barns lärande, skulle inbegripa pedagoger eller 
andra ”utifrån”. Detta var grundtanken då vi tog initiativ till Backaseminariet, ett seminarium 
som fram tills nu hållits årligen och som haft fokus på just samtal kring barn och barns 
lärande istället för metoden/pedagogen.
Varje år har vi haft stora förhoppningar om just givande samtal kring detta – men ofta har 
våra förhoppningar av olika anledningar kommit på skam, och vi har därför försökt hitta nya 
samarbetspartners och nya sätt att nå ut. Detta år valde vi, utifrån tidigare mindre givande 
erfarenheter, att inte ha något Backaseminarium. Däremot har vi fortsatt med deltagandet i 
såväl det nationella som regionala Reggio Emilianätverket. Ur det regionala nätverket kom 
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tanken på en gemensam uppstart av läsåret 2012-2013, vilket vi planerat för. 

Pedagogerna har under 2011-2012 haft sex studiedagar med varierande innehåll. Studiedagen 
i september ägnades åt diskussioner på temat “Vilken skola vill vi vara?” - en fortsättning på 
det som kom fram under upptaktsdagarna.
De två studiedagarna under novemberlovet hade olika innehåll utifrån egna önskemål och 
behov, och arbetslagen fick förtroendet att själva strukturera upp sina dagar. I stort sett alla 
pedagoger i Lilla arbetslaget var i Danmark på studiebesök. Stora arbetslaget ägnade del av 
tiden till att tränga djupare in i den nya läroplanen och det nya betygssystemet, och övrig tid 
till arbete individuellt eller i olika kollegiala konstellationer. Mellanarbetslaget hade ett 
likartat upplägg.
Vårterminen inleddes med en ”upptaktsdag” för denna termin, medan studiedagen i början av 
april ägnade åt att i smågrupper ta del av och diskutera olika artiklar som främst var hämtade 
från Grundskoletidningen, men också utkastet till den artikel som Reggiogruppen skrivit för 
publicering i den bok som skolprojektet skall utmynna i. 
Tisdagen efter påsklovet är den dag som vi har möjlighet att göra gemensamma 
fortbildningsinsatser tillsammans med övriga skolor i Friskolenätverket, och en del pedagoger 
från oss var iväg och lyssnade på en föreläsning med Bo Hejlskov. Övriga pedagoger befann 
sig på hemmaplan och hade en dag som planerats utifrån egna behov. Sista april hade vi en 
friskvårdsdag i omgivningarna kring the Lodge på Romeleåsen, se avsnittet Friskvård ovan.

Varje arbetslag har dessutom haft egna studiedagar där vi satt in vikarier för de ingående 
klasserna medan pedagogerna getts tid för att sätta sig in i den nya läroplanen och bedömning 
och/eller betygssättning.

Dagarna efter skolavslutning brukar vanligtvis innehålla två fortbildningsdagar, men eftersom 
vi detta åt lade in en extra studiedag inne i läsåret hade vi detta år bara en fortbildningsdag. 
Denna inleddes med en föreläsning “Hur kan vi underlätta samarbete pedagog/elev,  
pedagog/pedagog och pedagog/föräldrar med hjälp av digitala verktyg”, och ägnades 
fortsättningsvis åt praktiskt arbete i arbetslagen med exempelvis google docs, klassernas sidor 
mm

Flera pedagoger har under året varit igång med olika fortbildningsinsatser på högskolenivå för 
att matcha de nya skärpta kraven på lärares kompetens.

Utvärderingsdagarna är de två dagar som ligger precis efter skolavslutningen, och det är under 
dessa dagar som vi utifrån året som gått blickar framåt och tar avstamp inför det kommande 
läsåret. För att möjliggöra detta gör pedagogerna (kan även vara andra anställda) i slutet av 
vårterminen en skriftlig utvärdering utifrån läsårsmålen. Pedagogerna gör även utvärderingar 
med eleverna i respektive klass eller andra grupperingar. Kamratstödjarna genomför en 
trivselenkät bland eleverna och styrelsen genomför en föräldraenkät.
Vi har de senaste åren mer och mer lagt fokus på det framåtsyftande, och det har därför getts 
mycket utrymme åt diskussioner i de nya arbetslagskonstellationerna.

Läsåret 11-12 hade vi beslutat att fokusera på och utvärdera målen enligt avsnittet ”Mål för 
läsåret 2011-2012” nedan.
Allas utvärderingar hade varit tillgängliga för alla inför utvärderingsdagarna, och PUG 
(pedagogiska utvecklingsgruppen) gjorde ett förslag till gemensamma punkter att lyfta utifrån 
det samlade dokumentet.
Dagarna startade således utifrån resultatet från såväl föräldraenkäten som kamratstödjarnas 
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trivselenkät, med frågeställningen “vad behöver vi ta med oss på skolnivå respektive 
klassnivå?”. Här fanns också möjlighet att hitta underlag för och på så sätt förbereda 
klassernas plan för det förebyggande värdegrundsarbetet kommande läsår. I anslutning till 
detta fanns även möjlighet för överlämnande mellan pedagoger som skulle lämna/överta en 
klass. Arbetslagen uppmanades också fundera kring hur kommande läsårs skolmål skulle se 
ut, och detta skulle även inkludera frågan om vilken skola vi vill vara. Ur dessa funderingar 
vaskade PUG fram ett förslag till nya läsårsmål för 12-13, vilka fastställdes som första punkt 
nästkommande dag. Dessa låg i sin tur till grund för vidare diskussioner i arbetslagen kring 
helhetstänk, integration av ämnen och andra samarbeten nästa läsår. 
Som extra bonus gavs vi under dessa två dagar möjlighet att få avnjuta lunch tillagad av våra 
kockaspiranter, som provjobbade varsin dag. Protokoll från den gemensamma sittningen dag 
2, se bilaga 3.
 
Elevrådet för de äldre eleverna (årskurs 6-9) har också utvärderat sitt arbete, liksom 
kamratstödjarna, se bilaga 4.
Som ett konkret resultat av lärandet finns varje år resultaten av de nationella proven, en 
sammanställning bifogas, bilaga 6.

Upptaktsdagarna i augusti 2012 inleddes på måndagen 13/8 med en föreläsning i Lunds 
stadshall med Ann-Mari Körling, samt en eftermiddag på Backaskolan i Lund där det fanns 
möjlighet att i grupp diskutera vidare. Denna dag var gemensam med de övriga skolorna i 
södra Reggio-nätverket.
Tisdagen den 14/8 började vi med att alla våra nya kollegor fick presentera sig, och därefter 
gavs utrymme för att utifrån en text av Mattis Gustavsson diskutera vidare kring “Vilken 
skola vill vi vara?” Det gavs också utrymme för att färdigställa klassernas planer för det 
förebyggande värdegrundsarbetet, liksom för grovplaneringar och att i olika konstellationer 
planera för läsåret. Detta arbete fortsatte under onsdagen, dock med skillnaden att fritids 
denna dag hade egen planering för att sätta sin nya organisation med lokaler, bemanning och 
annat.

Reggio Emilias skolprojekt samt Reggionätverk – nationellt respektive 
lokalt

Skolan har ingått i ett nationellt skolprojekt i Reggio Emiliainstitutets regi. Projektet startade 
hösten 2009 med ca 25 deltagande skolor från hela Sverige. Projektet har arbetat kring en 
gemensamt överenskommen fokusfråga: 
”När blir barns och elevers kunskapande också meningsskapande, med matematik och  
svenska som kommunikativa verktyg, i en skolkontext? 

För skolans del har projektet inneburit ett fördjupat arbete kring att använda pedagogisk 
dokumentation. Skolan har varit en av de fyra skolor som ingått i projektets fördjupningsdel.
Under 2011-2012 har de tre pedagoger, samt den representant för skolledningen som varit 
engagerade i projektet från starten, deltagit i de två nätverkskonferenser som anordnats i 
Stockholm, en under hösten och en på våren.

I anslutning till höstens konferens hölls en skolkonferens öppen för alla med titeln “Skolan,  
ämnen och elevers meningsskapande, - om att få ihop Lgr 11 med Reggio Emiliainspiration”.  
På konferensen fanns fyra valbara seminarier som handlade om de erfarenheter 
fördjupningsskolorna gjort under projektets gång. Backaskolan ansvarade för ett av dem och 
föreläste under rubriken: Pedagogisk Dokumentation på Backaskolan Lärare från 
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Backaskolan, F-9, i Malmö föreläser om hur de använder dokumentation för att fördjupa och 
utmana elevernas lärande.

I april hölls en skolkonferens i Malmö på samma tema, och även här föreläste Backaskolans 
pedagoger.

Den 13 mars hölls en avslutande nätverkskonferens i Stockholm där Maddalena Tadeschi från 
Reggio Emilia föreläste. Konferensen var tänkt att sätta punkt för projektet, men skolorna 
kommer även till hösten att kallas till en träff för att spåna kring hur man kan fortsätta ett 
samarbeta.

En bok med texter skrivna av fördjupningsskolorna har varit under arbete hela året och 
beräknas vara klar till hösten 2012. Fördjupningsskolorna består förutom Backaskolan av tre 
andra skolor, Margarethaskolan i Knivsta, Fria Emilia i Boden samt Stenkulaskolan i Malmö.

Det regionala reggionätverk som bildades föregående år och gått under benämningen Södra 
nätverket har träffats fyra gånger under året. På dessa möten har bl a diskuterats hur vi kan 
samarbeta på studiedagar med gemensam föreläsare och diskussionsgrupper. Detta har 
resulterat i en gemensam upptaktsdag på Backaskolan i Lund inför höstens skolstart. Som 
föreläsare och inspiratör har Anne-Marie Körling kontrakterats.

Torsdagskonferenser, arbetslagsplaneringar, tisdagskonferenser och 
pedagogiska morgnar

Våra olika mötesplatser är fortfarande viktiga för oss - de är basen för vår platta organisation 
och ger oss tillfällen för såväl reflektion som utvärdering. Vi försöker därför också ständigt 
anpassa dem så att de allt bättre motsvarar våra behov.

Torsdagskonferensen för all personal har landat i sin nya skepnad med fast ordförande, fast 
sekreterare och möjlighet att digitalt via personalsidan sätta upp punkter på dagordningen, och 
känns som en stabil och effektiv organisation. Tiden utnyttjas på ett bra sätt och vi har ofta 
kunnat använda andra delen av torsdagskonferensen till arbete i mindre grupper eller till andra 
typer av arbetsuppgifter.

Arbetslagen har en fast planeringstid varje vecka, och denna disponerar arbetslagen själva 
över. Dock händer det ofta att det skickas frågor från torsdagskonferensen för genomlysning i 
arbetslagen innan beslut fattas i den stora gruppen.  

Tisdagskonferenserna innebär en modell med konferenstid avsatt på allas schema sist på 
tisdagseftermiddagen, som har disponerats enligt ett rullande fyraveckorsschema: vecka 1 
träffades PUG (pedagogiska utvecklingsgruppen), vecka 2 EVT (elevvårdsteamet), vecka 3 
Lärarmöte (planeringsmöte för lärarpersonal) och vecka 4 var ledig för träffar i andra 
konstellationer än de ovan nämnda. Vinsten med att lägga arbetstid för alla under sen 
tisdagseftermiddag är att möjliggöra deltagande i grupper på ordinarie arbetstid genom att 
man kan gå in och täcka upp för varandra.

Pedagogisk afton har detta år blivit pedagogisk morgon istället. Anledningen till detta är att 
flera upplever en ökad arbetsbelastning och framförallt en ökad intensitet under 
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arbetsdagarna. När aftonen kom var det visserligen mycket trevligt att samlas runt en 
gemensam måltid, men flera upplevde att orken inte räckte till för att föra givande 
diskussioner efteråt. Därför beslöt vi, efter att ha prövat under slutet av föregående läsår, att 
använda tre torsdagskonferenser per termin till att istället ha pedagogisk morgon. Liksom 
tidigare är syftet att lyfta en pedagogisk fråga, att utgå från ett pedagogiskt arbete som är 
igång, och som vi kan hjälpas åt att belysa på olika sätt. Fokus ska alltså inte ligga på att ”visa 
upp något”. Det är Pedagogiska UtvecklingsGruppen (PUG) som planerar för morgnarna och 
vi har under året som gått haft fortsatt fokus på pedagogisk dokumentation.   

Elevvård – Särskilda stödåtgärder

Elevvårdsteamet som består av rektor, skolsköterska, specialpedagog samt två av de 
pedagoger som också arbetar med elever i behov av särskilda stödåtgärder har haft månatliga 
möten under verksamhetsåret. Elevvårdsteamet har som uppgift att se till alla elevers 
välmående, såväl kunskapsmässigt som socialt. Under året har EVT arbetat vidare med att 
tydliggöra sin roll och sitt ansvar och rutinerna kring arbetet har finslipats och förbättrats, men 
självklart finns det ständigt möjlighet till förbättring. 

Elevvårdsteamet har vid behov också anlitat externa experter, exempelvis psykolog för 
utredningar och andra uppdrag.

Backaskolans specialundervisning fungerar enligt en modell som i korthet innebär att vår 
specialpedagog har ett övergripande ansvar för hela skolan, och är den som utifrån behoven 
fördelar tillgängliga personella resurser så att alla elever får bästa möjliga hjälp. I själva 
mötet/undervisningssituationen med de olika eleverna är det däremot flera pedagoger 
inblandade, med olika kompetenser. Modellen har fallit väl ut, och vi tycker oss ha blivit 
bättre på att såväl identifiera behov som att tillgodose dem på ett bra sätt.  

Elevinflytande - Elevråd – Kamratstödjare - Elevskyddsombud

Det formella elevinflytandet består av klassråd, elevråd, kamratstödjare och 
elevskyddsombud, där de senare grupperna alltså är uttryck för representativ elevdemokrati. 
Den utbildning som vi ger de senare grupperna pekar starkt på möjligheten till, men också 
vikten av, att eleverna utövar sitt inflytande över själva lärandet – men resultatet varierar. Ofta 
får vi uppfattningen att det är frågor som rör exempelvis rastverksamhet och skolmat som 
ligger eleverna varmast om hjärtat, och att det främst är där de vill förändra och förbättra. 

Parallellt med det formella elevinflytandet arbetar vi också med det informella. Vi för en 
ständig diskussion – både bland oss vuxna och med eleverna - om hur vi kan få med och 
tillgodose de enskilda elevernas inflytande över den dagliga pedagogiska verksamheten 
Styrelsens årliga enkät bland de elever som gått ut skolår 9, om hur man upplevt sin tid på 
Backaskolan bland annat utifrån perspektivet att bli sedd och lyssnad på, ger oss mer 
information om detta. Vi försöker också hitta goda vägar att engagera eleverna och/eller göra 
deras röster hörda i exempelvis PUG. 

Varje klass har klassråd, och tid för detta har varit avsatt i schemat. Två klassrepresentanter 
från varje klass ingår sedan i de två elevråden som finns på skolan, ett för de yngre eleverna år 
1-5, och ett för de äldre eleverna år 6-9. Elevrådets arbete/inflytande kopplas direkt till såväl 
styrelsen som torsdagskonferensen, vilket ger möjlighet till snabb informations- och 
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beslutsgång.
Stora elevrådets verksamhetsår inleddes med en utbildningsdag, med syfte att göra 
elevrådsrepresentanterna medvetna om sina påverkansmöjligheter kopplat till det ansvar man 
tar på sig. Stora elevrådet önskade detta år att vuxen handledare skulle finnas med på 
elevrådsmötena, med motiveringen att detta skulle snabba upp beslutsprocessen, och leda till 
snabbare resultat. Frekvensen på mötena har varit ungefär 2 per månad, och eleverna har 
själva bestämt dag och tid. De upplever att de fått mycket gjort under året, och bedrivit ett 
framgångsrikt arbete. 

Som en förberedelse och inspiration för årets Operation dagsverkesinsats ansvarade elevrådet 
för att informationsmaterial kom ut i klasserna och togs upp till diskussion.

Årets upplaga av Playbackarna var som vanligt också en uppgift för elevråden, och 
medlemmarna i stora elevrådet var mycket nöjda med sin insats här. De genomförde även en 
utvärdering i samtliga klasser efteråt.

Som avslutning på läsåret gjordes en utvärderingsresa tillsammans med Kamratstödjarna och 
Elevskyddsombuden till Bakken. Elevrådsrepresentanternas utvärderingar har bland annat 
visat på att de upplever att de haft reellt inflytande i frågor som varit viktiga för dem. Enligt 
utvärderingarna fanns det fortfarande en viss svårighet i informationsutbytet mellan klassråd 
och elevråd, och det blev fortfarande en viss tröghet i beslutsgången eftersom 
elevrepresentanterna ibland glömde ta upp frågor vid sina respektive klassråd. Liksom vid 
tidigare utvärderingar önskar man stöd ifrån oss vuxna med påminnelser, men man påpekar 
också att det egna ansvarstagandet kunde varit bättre. 

Kamratstödjarna gavs också en utbildningsdag i början av verksamhetsåret, där fokus låg på 
att ge dem redskap för att se hur vi är mot varandra och vilka situationer som behövs tas tag i, 
dvs de vardagliga kommentarer eller handlingar som bidrar till att tänja på gränserna till det 
oacceptabla. Vi vill med detta upplägg komma bort från uppfattningen om Kamratstödjare 
som professionella konfliktlösare, och istället fokusera på rollen som de vuxnas extra ögon 
och öron. Kamratstödjarna har haft regelbundna möten, där vi bland annat diskuterat aktuella 
händelser på skolan såväl som i världen runt omkring, avseende omvärlden har vi letat 
underlag i exempelvis dagstidningar. De har också gjort mer eller mindre täta och/eller 
regelbundna nerslag i sin fadderklass, där de lett olika aktiviteter och varit extrakompisar på 
rasterna. Kamratstödjarna genomförde en trivselenkät i alla klasser på skolan, och 
sammanställde och analyserade resultatet tillsammans med rektor. Under vårterminen 
anordnade Kamratstödjarna en Fadderkampsdag, där de olika grenarna i fadderträdet kämpade 
emot varandra i olika lekar och tävlingar. Denna blev mycket lyckad och uppskattad. 
Fadderkampen, fadderverksamheten och enkäten nämndes i flertalet utvärderingar som det 
som varit mest meningsfullt under året.

Elevskyddsombuden har handletts av de båda vuxenskyddsombuden, och har under året bland 
annat deltagit i skyddsrond avseende Våld- och Hot i arbetsmiljön. 

Sammanställning av stora elevrådets och kamratstödjarnas utvärderingar, se bilaga 4.
Sammanställning av elevenkät från avgångsklassen 2011 bifogas, se bilaga 5. 
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Friskolenätverket i Malmö

Friskolenätverket i Malmö startades våren 2007 på rektor Marianne Ullstads initiativ, och 
flertalet fristående grundskolor i Malmö är representerade genom sina skolledare. Syftet med 
nätverket är att på skolledarnivå kunna samverka kring personal-, rekryterings-, 
fortbildningsfrågor samt få tips och idéer kring våra kontakter med Malmö kommun och de 
olika stadsdelarna. Under verksamhetsåret har skolledarna träffats regelbundet och värdskapet 
har cirkulerat mellan skolorna. Våren 2012 anordnades, liksom föregående år, en gemensam 
studiedag för pedagogisk personal från Malmös olika fristående skolor, och denna bestod i en 
föreläsning med Bo Hejlskov.

Projektet Skapande skola

Under året har Backaskolan fortsatt arbeta inom ramen för projektet Skapande skola, vilket vi 
beviljats medel till från Statens kulturråd. Detta år har vi arbetat med olika uttrycksmedel - 
musik, bild, drama, berättande, skrivande, film mm. Det som gjort mest tydligt och konkret 
avtryck på skolan är det gatukonstprojekt som de äldre eleverna deltog i, och som bland annat 
resulterade i en grafittimålning i korridoren i anslutning till det nya rastrummet i 
högstadiebyggnaden. En annan nyhet för i år var att även de allra yngsta omfattades av 
projektet.

Mål och måluppfyllelse

Mål för Backaskolan läsåret 2011-2012
(antagna vid utvärderingsdagen 21/6 2011)

Vårt övergripande mål är att arbeta för att Backaskolan ska vara en skola, med en helhetssyn 
F-9. I detta arbete fokuserar vi detta läsår extra mycket på:

1. en fortsatt satsning på språklig utveckling med fokus på läsa, skriva, tala i alla ämnen.
2. en fortsatt satsning på pedagogisk dokumentation och tillsammans med andra inom 

och utanför skolan reflektera kring detta.
3. att ge utrymme för att bygga upp och utveckla skolans kompetens avseende 

matematik, samt sträva efter att integrera matematik i så många ämnen som möjligt.
4. att i olika kollegiala konstellationer utveckla tankar och metoder kring pedagogisk 

planering och bedömning, i syfte att skapa bra redskap för eleverna att få syn på sitt 
eget lärande

Alla beslut som tas på skolan, stora som små, bör ha en koppling till läsårsmålen. För att hålla 
dessa aktuella ska de på något sätt finnas med på agendan vid arbetslagsmötena, t ex då man 
planerar gemensamma arbeten, eller när man reflekterar över arbeten man är igång med.
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Mål för Backaskolans fritidshem läsåret 2011-2012

Utveckla fritidshemmets kvalité
Arbeta för att få mer balans i fritidspedagogernas engagemang skola/fritids.
Genom observationer undersöka vad som händer under den fria leken och använda dessa 
erfarenheter i utvecklandet av verksamheten.

Utveckla fritidshemmets former för utvärdering tillsammans med barnen
- inte minst vad gäller de äldre barnen (dvs fyror och femmor)

Förbättra fritids lekmiljöer
Se över material och lokaler så att det öppnar upp för den egna leken.

Prova nya rutiner gällande mellanmål, samlingar och inskolningen av fsk-barnen

Resultat och måluppfyllelse

96% av eleverna som gick ut årskurs 9 i juni 2012, hade nått målen i matematik, svenska och 
engelska och hade även uppnått behörighet för nationellt program på gymnasieskolan. Den 
elev som inte fick behörighet till nationellt program började på Backaskolan i början av 
årskurs 9, och erbjöds adekvat stöd under året. Se även resultaten på de nationella proven 
(bilaga 4).
Det är värt att notera att 2012 gjordes för första gången nationella prov i årskurs 3 och 6 enligt 
den nya läroplanen Lgr11, och de kunskapskrav som gäller enligt denna. Det är ganska stor 
skillnad mellan kunskapskraven i gamla Lpo94 jämfört med nya Lgr 11. Eftersom eleverna, 
när nationella proven 2012 gjordes, endast fått undervisning enligt Lgr 2011 knappt ett år 
finns det risk för att resultaten på nationella proven inte är riktigt rättvisande.
Av denna anledning ”drabbades” inte årskurs 9 av att byta läroplan inför sitt sista år på 
grundskolan. Niorna har alltså undervisats enligt Lpo94, och gjorde också nationella prov 
enligt gammal modell och utifrån gamla kunskapskrav.  

Likabehandlingsplan
Likabehandlingsplanen för läsåret 2011-2012, bilaga 9, fastställdes av styrelsen 2011-09-20. 
Enligt förordningarna ska det upprättas en ny plan för varje läsår. Varje år följs arbetssättet i 
planen upp genom att varje enskilt fall avidentifieras och dokumenteras utifrån punkterna i 
planen, sammanställningen delges sedan styrelsen. Vid avrapportering av läsåret 2011-2012 
hade det förekommit 5 fall av kränkande behandling, inget av dessa var relaterat till någon av 
diskrimineringsgrunderna, samtliga har handlagts enligt Likabehandlingsplanen.
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Uppföljning av de åtgärder för utveckling som planerades för 2010-2011 

Skolan
Från och med höstterminen 2011 har vi haft en organisation som innebär F-3, 4-6 respektive 
7-9 – vi har alltså inrättat oss efter avstämningstillfällena i Skola 2011. Än så länge är det för 
tidigt att fullt ut överblicka konsekvenserna, men inga direkt negativa signaler har uppfattats 
mer än att klass 6 som tidigare tillhörde högstadiet hamnade lite grand mellan stolarna i tänket 
kring klasslärare-ämneslärare-resurser nu när de tillhörde mellanstadiet. Förutom detta måste 
vi fortsätta bevaka helhetssynen F-9, samt ambitionen att alla barn ska vara allas barn och alla 
lokaler och inventarier allas angelägenhet. Detta har vi ju redan tidigare konstaterat är ett 
arbete som ständigt måste fortgå, och denna strävan måste genomsyra alla beslut som fattas på 
skolan.

Vårt internetbaserade verktyg InfoMentors anpassning utifrån nya skollagen och den nya 
läroplanen som vi hoppades kunna dra nytta av, blev mera en belastning än en hjälp. Vi har 
ägnat tid, bland annat på arbetslagens extra studiedagar, åt att få InfoMentor att fungera som 
vårt redskap - både för vår interna kommunikation och dokumentation kring elevernas 
kunskapsutveckling, och för kommunikationen med hemmen. Vi har kommit en bit på väg, 
men arbetet måste fortsätta, och det måste ges tid åt detta.

Ett av våra prioriterade skolmål 2011-2012 innebar en fortsatt satsning på språklig utveckling 
med fokus på läsa, skriva, tala i alla ämnen - helt i linje med att de nya kursplanerna i alla 
ämnen trycker mycket på just den kommunikativa förmågan. Vi har fortsatt vårt arbete med 
att hitta rätt i de nya styrdokumenten, och tid har avsatts för detta i form av exempelvis 
studiedagar/fortbildningsdagar under året för detta ändamål, jfr stycket ovan om InfoMentor 
och dokumentation kring kunskapsutveckling.

Vårt deltagande i REI:s nya skolnätverk och i det lokala Reggionätverket har gett incitament 
till att fortsätta utveckla vår kompetens kring pedagogisk dokumentation, och tillsammans 
med andra inom och utanför skolan reflektera kring detta. Vi har ägnat årets pedagogiska 
morgnar till att arbeta vidare kring dokumentation utifrån perspektivet ”en fråga som söker ett 
exempel”.

Läsåret 11-12 gjorde vi en schemateknisk planering i matematik och NO 7-9 så att båda 
Ma/NO-lärarna fanns med på så många lektioner som möjligt, vilket upplevdes som positivt. 
Skolmålet avseende att bygga upp och utveckla skolans kompetens avseende matematik, samt 
sträva efter att integrera matematik i så många ämnen som möjligt, har vi arbetar med 
parallellt. Bland annat har vi via Lärarlyftet låtit personal läsa in matematikkompetens. 
Beträffande delmålet att integrera matematik i så många ämnen som möjligt nådde vi troligen 
inte ända fram, nästan ingen har nämnt detta i sina utvärderingar. Däremot har det varit ett 
fortsatt fokus på teknik, bland annat genom Kinatemat där eleverna byggde en modell av en 
ekostad.

Alla skolor är ålagda att ha en Likabehandlingsplan, och denna ska gälla för ett läsår i taget. 
Backaskolans Likabehandlingsplan för läsåret 11-12 tog avstamp i de kunskaper som vi fick 
med oss från Skolverkets högskolekurs för skolpersonal ”Mobbning, kränkande behandling 
och diskriminering – skolpraktik och forskningsperspektiv”, och är den andra i ordningen som 
har den nya och utvidgade formen.
Arbetet för att göra Likabehandlingsplanen till ett levande dokument som är välkänt av alla, 
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såväl pedagoger som elever och vårdnadshavare har löpt på under året. Alla dessa grupper har 
getts reell möjlighet att formulera sig på olika sätt och i olika delar av den. Dokumentet har 
haft den form som vi avsåg med en programförklaring, en tillbakablickande/utvärderande del 
samt en framåtsyftande del. I den framåtsyftande delen finns bland annat klasspecifika 
läsårsplaner för det förebyggande arbetet, där det även framgår hur detta ska inkluderas i det 
dagliga skolarbetet. De klassvisa planerna har också publicerats på webbsidan för respektive 
klass, så att arbetet på klassnivå blivit tydligt för elever och vårdnadshavare. Dokumentet i sin 
helhet har funnits på Backaskolan hemsida.
Pedagogerna har också funderat vidare kring mentorsuppdraget generellt. Inför 2011-2012 
ändrades såväl schema som bemanningen avseende mentorstiden för åk 7-9 förändrats i syfte 
att skapa ännu bättre förutsättningar för mentorstiden som en del i det förebyggande arbetet.
Arbetslagen har haft diskussioner kring en arbetslagsgemensam approach till mentorstiden.
Även detta år har vi prenumerera på EQ-verkstans material, som en inspiration. Via vårt avtal 
med FLOD har vi tillgång till filmer som rör värdegrundsarbete, men naturligtvis även andra 
ämnen. Pedagogerna har också letat material på annat håll och tipsat varandra om bra 
arbetsmaterial och arbetssätt.

Den nya logistiken för korridoren i b 25 planerades utifrån resultatet av Kamratstödjarnas 
enkät, liksom den förbättrade belysningen i korridoren samt i hallen utanför förskoleklassen. 
Dessa åtgärder har skapa en avsevärt lugnare miljö.

Vi har sett över organisationen för elevvård och särskilt stöd utifrån kraven i nya skollagen, 
speciellt avseende elevhälsovården. Under vårterminen har vi vidtagit nödvändiga åtgärder för 
att exempelvis kunna ge eleverna tillgång till kurator, och att förstärka vår organisation för 
särskilt stöd inför läsåret 2012-2013. Vi har då skrivit avtal med ett elevhälsovårdsföretag 
som från höstterminen 2012 kommer att förse oss med tjänsterna skolläkare, skolsköterska 
och kurator och där även en kuratorschatt på kvällstid ingår för våra elever. Vi har också 
rekryterat en ny speciallärare med inriktning mot de äldre eleverna. För att ro detta i land rent 
ekonomiskt krävdes ökade inkomster från och med höstterminen 2012, och enda sättet som 
står tillbuds att öka inkomsterna är att öka elevantalet på skolan. Valet stod då mellan att göra 
minsta möjliga, och bara öka på med ett fåtal elever – eller att passa på och göra en lite större 
förändring som då också skulle skapa utrymme för andra förbättringar som vi sedan länge haft 
på önskelistan, exempelvis omställning till hemlagad skolmat och ökade möjligheter såväl 
lokalmässigt som personalmässigt att dela upp klasserna i mindre undervisningsgrupper. Efter 
djupgående diskussioner beslöt vi oss för den senare varianten, vilket förutom utökad och 
förändrad personalstyrka även ledde till ombyggnader och anpassningar av lokaler. 

Beträffande särskilt stöd och kompensatoriska hjälpmedel fortgår kampen mot de tekniska 
svårigheterna. Vi har successivt utökat tillgången till teknisk support, men är fortfarande inte 
ända framme.

Vi har sett över organisationen för elevvård och särskilt stöd utifrån kraven i nya skollagen, 
speciellt avseende elevhälsovården. Under vårterminen har vi vidtagit nödvändiga åtgärder för 
att exempelvis kunna ge eleverna tillgång till kurator, och att förstärka vår organisation för 
särskilt stöd inför läsåret 2012-2013. Vi har då skrivit avtal med ett elevhälsovårdsföretag 
som från höstterminen 2012 kommer att förse oss med tjänsterna skolläkare, skolsköterska 
och kurator och där även en kuratorschatt på kvällstid ingår för våra elever. Vi har också 
rekryterat en ny speciallärare med inriktning mot de äldre eleverna. För att ro detta i land rent 
ekonomiskt krävdes ökade inkomster från och med höstterminen 2012, och enda sättet som 
står tillbuds att öka inkomsterna är att öka elevantalet på skolan. Valet stod då mellan att göra 
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minsta möjliga, och bara öka på med ett fåtal elever – eller att passa på och göra en lite större 
förändring som då också skulle skapa utrymme för andra förbättringar som vi sedan länge haft 
på önskelistan, exempelvis omställning till hemlagad skolmat och ökade möjligheter såväl 
lokalmässigt som personalmässigt att dela upp klasserna i mindre undervisningsgrupper. Efter 
djupgående diskussioner beslöt vi oss för den senare varianten, vilket förutom utökad och 
förändrad personalstyrka även ledde till ombyggnader och anpassningar av lokaler. 

Beträffande särskilt stöd och kompensatoriska hjälpmedel fortgår kampen mot de tekniska 
svårigheterna. Vi har successivt utökat tillgången till teknisk support, men är fortfarande inte 
ända framme.

Fritidshemmet

Vi har fortsatt på den inslagna vägen med att skapa eget utrymme för fritidspersonalen att 
vidareutveckla fritidshemsverksamheten, till exempel genom egna Upptakts- och 
Planeringsdagar.
Bland annat har URs TV- serie Friare kan ingen vara legat till grund för den diskussion kring 
fritidshemmets verksamhet som förts under hela året.
På vårterminen gjordes dessutom en undersökning av hur barnen uppfattade fritids. Dessa fick 
bland annat rita bilder av fritids respektive skola, någon grupp provade också att gestalta de bägge 
begreppen genom lek och drama.

Under året provades olika modeller för att förändra mellanmålsrutinerna men ingen bra rutin kom 
fram ur detta.

Förskoleklassen och ettan provade ett nära samarbete under inskolningsperioden som föll väl ut.

Fritids inomhusmiljö har varit fortsatt prioriteringsområde, framförallt avseende material och 
plats för den egna leken.

Planerade åtgärder för utveckling under 2012-2013

Skolan
Inför 2012-2013 har vi genomfört steg 1 i den troligen största förändringen i skolans historia. 
Förändringen innefattar såväl lokalmässiga anpassningar och ombyggnader inklusive 
inventarier som förändringar i personaltäthet och personalens professionella kompetens samt 
ett utökat elevantal. Alla dessa åtgärder hänger ihop och syftar till att skapa en miljö som är 
hållbar ur alla aspekter. Som nämnts i avsnittet Lokaler har det iordningställt fler 
undervisningsrum, främst för att ge de yngsta klasserna möjlighet att delas upp i mindre 
konstellationer. Det har också anställts ytterligare pedagoger, och specialfunktionen för elever 
i behov av särskilt stöd har förstärkts. Elevhälsovården har också förstärkts och ska fr o m 
höstterminen 2012 omfatta skolläkare, skolsköterska och skolkurator samt att eleverna får 
tillgång till en kuratorschatt på kvällstid. Skolan har anställt en egen kock som tillagar en del 
av maten på skolan, vilket är första steget i omställningen till helt och hållet hemlagad mat. 
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Som en förutsättning för detta har köket i byggnad 20 byggts om och blivit godkänt som 
tillagningskök för den verksamhet vi avser att bedriva under läsåret.
Under året kommer vi att behöva föra förhandlingar med vår hyresvärd Stadsfastigheter om 
de ytterligare lokalanpassningar som behövs inför etapp 2.
Då den ovan beskrivna förändringen är så stor och genomgripande kommer den att 
återspeglas i en del av de kommande avsnitten, och här beskrivs mera ingående vilka 
identifierade problemområden som vi sett behov att åtgärda. 

Den nya arbetslagsorganisationen är nu inne på sitt andra år, och bör få möjlighet att sätta sig 
ordentligt. Klass 6 som hamnade lite mellan stolarna under första året som tilhörande 
mellanstadiet, har inför 2012-2013 schemamässigt fått mycket bättre förutsättningar med 
betydligt fler pass med möjlighet att dela klassen i mindre enheter.
Förutom detta måste vi fortsätta bevaka helhetssynen F-9, samt ambitionen att alla barn ska 
vara allas barn och alla lokaler och inventarier allas angelägenhet. Detta har vi ju redan 
tidigare konstaterat är ett arbete som ständigt måste fortgå, och denna strävan måste 
genomsyra alla beslut som fattas på skolan.
Ett led i detta kan vara att vi i den nya matsituationen, där skolans matsal numera används för 
alla skolans elever, ger pedagogerna i de äldre klasserna möjlighet att träffa de yngsta barnen 
och vice versa.

Vi fortsätter vårt arbete med att få vårt internetbaserade verktyg InfoMentor att fungera som 
en levande dokumentation. Att ge pedagogerna tid och möjlighet för fortsatta diskussioner 
både om bedömning och själva verktyget i relation till Lgr11 är viktigt. Vi behöver också 
undersöka om det finns fler moduler i InfoMentor som vi kan börja använda oss av. Likaså 
behöver vi fortsätta att uppmuntra elevernas föräldrar att gå in på InfoMentor för att ta del av 
informationen som finns där. Vi behöver då hitta sätt att utbilda dem så att de kan känna sig 
trygga med denna hantering. Detta har också anknytning till vårt skolmål att göra barns och 
pedagogers arbetsprocesser synliga. 

Ett annat av våra prioriterade skolmål 2012-2013 innebär en tidig satsning på språklig 
utveckling. Vi hoppas att både vår nya organisation med fler undervisningspass med både 
personell och lokalmässig möjlighet att dela upp klasserna i mindre konstellationer, och 
förstärkningen av specfunktionen ska bidra positivt till detta.

Ovanstående förhoppning beträffande den nya organisationen gäller även skolmålet om en 
fortsatt satsning på matematiken avseende kompetens och material. Det praktiskt/laborativa 
mattematerialet för främst de yngre klasserna har dessutom jämfört med tidigare fått en bättre 
exponering i anslutning till ett av grupprummen, och ytterligare ett skåp med glasdörrar ska 
bidra till att öka elevernas matematiknyfikenhet.

Beträffande kompensatoriska hjälpmedel kommer årets kamp att handla om att få mjukvaran 
att samverka på ett bra sätt med exemplvis google docs, så att exempelvis elever med dyslexi 
kan använda sig av rättstavningsprogram och talsyntes även här.  

Vårt deltagande i Reggio Emilias nya skolnätverk närmar sig sitt slut, i och med att 
skolprojektet avslutas under hösten 2012. Vi ska försöka hitta (nya) vägar att upprätthålla de 
kontakter vi knutit via skolnätverket, och att bredda basen på hemmaplan, exempelvis genom 
att prioritera de senare årskursernas lärare. Det finns också planer på att skolnätverket kan få 
en fortsättning med inriktningen Design för delaktigt lärande och vi ska under hösten ta 
ställning till i vilken utsträckning och på vilket sätt vi kan och vill vara delaktiga i arbetet. Det 
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finns behov av att fortsätta utveckla vår kompetens kring pedagogisk dokumentation, och till 
detta hör även frågan om vilken skola vi vill vara. Under pedagogiska morgnar kommer vi att 
arbeta vidare kring dokumentation. För att ge alla möjlighet att verkligen komma igång med 
att dokumentera provar vi att lägga ett sjok inte alltför långt in på terminen med ped morgnar 
varannan vecka.

Alla skolor är ålagda att ha en Likabehandlingsplan, och denna ska gälla för ett läsår i taget. 
Backaskolans Likabehandlingsplan för läsåret 12-13 är den tredje i ordningen som bygger på 
de kunskaper som vi fick med oss från Skolverkets högskolekurs för skolpersonal ”Mobbning, 
kränkande behandling och diskriminering – skolpraktik och forskningsperspektiv”.
Arbetet för att göra Likabehandlingsplanen till ett levande dokument som är välkänt av alla, 
såväl pedagoger som elever och vårdnadshavare, måste ständigt fortgå. Alla dessa grupper ska 
ges reell möjlighet att på olika sätt och i olika delar av den konkret få formulera sig eller ges 
annan möjlighet att uttrycka sig. I dokumentet ska förutom en programförklaring och en 
tillbakablickande/utvärderande del även en finnas en framåtsyftande del. I den framåtsyftande 
delen ingår bland annat klasspecifika läsårsplaner för det förebyggande arbetet, där det även 
framgår hur detta ska inlemmas i det dagliga skolarbetet. De klassvisa planerna ska publiceras 
på webbsidan för respektive klass, så att arbetet på klassnivå blir tydligt för elever och 
vårdnadshavare. Dokumentet i sin helhet ska publiceras på Backaskolan hemsida. 

Vi måste fortsätta fundera kring mentorsuppdraget generellt. Vi behöver också vidareutveckla 
mentorstiden, men också klasstiden för årskurs 6-9, där en stor del av det förebyggande 
arbetet har goda förutsättningar att bedrivas. Inför 2012-2013 har också såväl schema som 
bemanningen avseende mentors/klasstid förändrats i syfte att skapa ännu bättre 
förutsättningar. Den förstärkta elevhälsovården, främst i form av kurator och kuratorschatt, är 
också ett led i det förebyggande arbetet.

Vi fortsätter även detta år prenumerera på EQ-verkstans material, som en inspiration. Via vårt 
avtal med FLOD har vi tillgång till filmer som rör värdegrundsarbete, men naturligtvis även 
andra ämnen. Vi ska också arbeta för att likabehandlingsarbetet blir ständigt pågående, och ett 
led i detta är att tipsa varandra om bra arbetsmaterial och arbetssätt.

Som ett resultat av Kamratstödjarnas enkät har vi genom ombyggnaderna i byggnad 25 
ytterligare förbättrat logistiken för korridoren och alla ut- och ingångar i b 25. Nu har 
exempelvis förskoleklassen fått en helt egen entré. Eftersom lunchrasten inträffar på olika 
tider för de olika arbetslagen undviker vi också trängsel i huvudentrén när det ringer in efter 
lunch. 

Arbetet med miljön, i dess olika aspekter, är också ett av dessa ständigt pågående projekt som 
aldrig får avstanna. Arbetet med att skapa en ändamålsenlig och vilsam miljö för såväl elever 
som personal fortgår. Det friskvårdande perspektivet för främst personalen, med att tillse att 
det finns lokaler för träning och avslappning, ligger kvar. Elevers rastmiljö bör ha fortsatt 
fokus, inte minst med tanke på vår ombyggnad. Hållbar utveckling avseende avfall kommer 
att aktualiseras ytterligare i och med vårt tillagningskök. Vi ska satsa på att skilja ut 
matavfallet, men också att minimera matsvinnet. Sopsamarbetet med vår granne Fäladsskolan 
fortgår.
Miljöarbetet sker som tidigare genom ett långsiktigt helhetstänkande avseende lokaler, 
utrustning och miljö. Även detta år bör vi ta tillvara det engagemang som eleverna visar för 
sin miljö, och fortsätta detta arbete tillsammans med eleverna.
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Läsåret 12-13 behöver vi befästa den stora datorsatsning vi gjorde inför 11-12 vilken innebar 
att alla elever i klass 5-9 fick tillgång till en personlig bärbar dator, de båda datorvagnarna 
stationerades i byggnad 25 för att vara tillgängliga för klasserna f-4 samt TeamBoards, dvs 
interaktiva skrivtavlor, i alla klassrum. Tanken om Google docs som gemensam arbetsyta för 
olika konstellationer, med möjligheter att skapa mottagare till elevernas arbeten, till 
dokumentation, portfolio och framförallt feedback kan definitivt vidareutvecklas. Vi behöver 
också uppdatera och eventuellt sammanlänka de olika policies och pedagogiska 
handlingsplaner vi har som rör digital teknik (IKT-policy, DoITplan och Filmpedagogisk 
plan). I samband med detta bör vi också se över vårt avtal med FLOD, och jämföra detta med 
vad Pedagogiska centralen har att erbjuda.

Den pedagogiska utvecklingsgruppen ska fortsätta att ha det visionära arbetet högt på 
agendan. Diskussioner kring pedagogisk dokumentation kommer på PUG:s förslag att 
fortsätta utgöra fokus för våra pedagogiska morgnar. Till detta bör frågan om vilken skola vi 
vill vara knytas. PUG behöver också arbeta med strategier för att knyta an elevråden till 
PUG:s skolutvecklingsagenda.

Vi fortsätter arbetet att ge eleverna ökat inflytande över sitt lärande, bland annat genom 
tydligare pedagogiska planeringar. Alla PP:er ska också publiceras på webbplatsen för 
respektive klass. Även i samband med detta behöver vi dock aktualisera frågan om vilken 
skola vi vill vara, så att vi känner att de dokument vi producerar är meningsfulla för både oss, 
våra elever och deras föräldrar. Med utgångspunkt från Skolinspektionens rapport ”Skolornas 
arbete med demokrati och värdegrund” kommer vi också att föra skolövergripande 
diskussioner kring vad dessa begrepp står för på Backaskolan.  

Stora elevrådet, Kamratstödjarna och elevskyddsombuden ska uppmuntras att fortsätta på den 
inslagna vägen med eget engagemang och ansvarstagande. Innan representanterna utses i 
klasserna ska innebörden i uppdragen tydliggöras. Kamratstödjarna ska uppmuntras i sin roll 
som ”Extra ögon och öron”. Elevskyddsombuden behöver få ett tydligare uppdrag.  
 
Vi ska även fortsättningsvis bevaka möjligheten till möten och samtal med olika 
samarbetspartners (stadsdelen, Malmö Högskola, de båda Reggionätverken, friskolenätverken 
m fl), för att öka förståelsen av det pedagogiska arbetet och barns lärande och kunskapande.

Fritidshemmet

Eftersom skolan byggt ut matsalen under sommaren och vi nu serverar både frukost och 
mellanmål i denna behöver vi se över och utveckla innehåll och rutiner för dessa.

Lekmiljön på fritids kommer att vara fortsatt prioriterad vad gäller material och funktion.

Vi ska fortsätta med att undersöka och dokumentera barns tankar om fritids bl a genom Radio 
Fritids där äldre fritidsbarn intervjuar yngre.

En utökning av barnantal och lokaler kräver uppföljning kring rutiner och innehåll.

Vi kommer att fortsätta arbeta för att få mer balans i fritidspedagogernas engagemang 
skola/fritids. Vi ska skapa eget utrymme för fritidspersonalen att vidareutveckla 
fritidsverksamheten, till exempel genom egna Upptakts- Studie- och Planeringsdagar.

25



Bilagor

Pedagogisk plattform för Backaskolan – bilaga 1
 (reviderad 2007-01-08 samt 2007-02-14)
”Utan tvivel är man inte klok” – Tage Danielsson

Pedagogiska idéer kan vara lätta att formulera och tro på, men svåra att omsätta i en 
pedagogisk praktik. Eftersom praktiken är ständigt föränderlig är det ärligare att fastställa 
vissa grundläggande ställningstaganden för det pedagogiska arbetet på Backaskolan, snarare 
än att slå fast ”sanningar” avseende pedagogiska idéer och metoder.
Trots den föränderliga praktiken måste de principer som slås fast i denna plattform få ett mera 
konkret uttryck i skolans lokala arbetsplaner, vilka följaktligen bör revideras ofta.

En skola måste ha en syn på lärandet och kunskapandet. Denna syn måste harmoniera med 
synen på grundläggande värden.

Grundläggande värderingar: Individen i centrum - Olikheter berikar - Demokrati

Att varje individ är unik är ett konstaterande som innebär att olikheter mellan individer utgör 
en del av det unika. Vi anser att mångfald och olikheter mellan människor berikar. Detta 
ställningstagande påverkar i sin tur vår syn på demokrati.

På Backaskolan arbetar vi för demokrati i bemärkelsen att samtliga människor på skolan 
oberoende av ålder, utbildning och kön skall ha inflytande över det dagliga arbetet. På 
Backaskolan handlar det om inflytande för fyra grupper: föräldrar, elever, pedagoger, samt  
övrig personal. 

När människor i olika åldrar, med olika bakgrund och erfarenheter möts för att prata om 
pedagogiskt innehåll är det inte självklart att de förstår varandra. För att öka förståelsen vill vi 
ge förutsättningar för pedagogiska diskussioner tillsammans med andra än enbart skolans 
pedagoger. Detta gör vi bland annat genom att skapa olika mötesplatser (Backaseminariet, 
Medlemsforum, föräldramöten, styrelsemöten, årsstämma, elevråd, klassråd m fl). För att 
möten mellan vuxna och barn eller pedagoger och föräldrar skall bli meningsfulla är det också 
viktigt att klargöra vilka delar av skolvardagen man som enskild eller grupp kan ha inflytande 
över. Det som till exempel regleras i lagar och förordningar måste Backaskolan, liksom alla 
andra skolor, rätta sig efter.

Syn på verklighet, lärande och kunskap

Vi har gjort ett val kring vår syn på hur barn förvärvar kunskaper och färdigheter, som får 
praktiska konsekvenser. Vi utgår från att varje barn konstruerar* sin kunskap. Kunskap är 
något individuellt, men formas och används ofta i ett socialt sammanhang. Den bästa 
förutsättningen för lärande är att var och en lär sig av lust och av egen motivation - finns 
motivation så finns också känslan av meningsfullhet. Därmed inte sagt att allt lärande alltid är 
roligt, utan det är ofta förknippat med hårt och tålmodigt arbete.
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Ett bland flera sätt att skapa meningsfullhet och motivation är att kunna se vad kunskaperna 
och färdigheterna skall användas till. Detta underlättas av att kopplingarna teori - praktik, 
hand - huvud och fantasi - logiskt tänkande finns i så många sammanhang som möjligt.
Nya kunskaper och färdigheter måste bearbetas, användas och kommuniceras av den lärande, 
både med sig själv och med andra. För att förstå att vi ser och uppfattar verkligheten olika kan 
det vara nödvändigt att bearbeta och uttrycka sin upplevelse med olika språk. Med detta 
menar vi ett vidgat språkbegrepp som inte bara utgår från de talade och skrivna språken. 
Om vi, barn och vuxna, är tränade i att använda alla våra sinnen och att uttrycka oss med olika 
språk – skrift, tal, bild, form, drama, rörelse… - kan vår förståelse djupna och få fler bottnar 
och vår uppfattning av verkligheten bli mer mångfacetterad och tolkningsbar. Vår 
förhoppning och önskan är att detta leder till en förståelse av att olikheter är något positivt och 
nödvändigt och att möten med andras tolkning kan tillföra något. Vi vill på så vis ge en insikt 
om att själva kommunicerandet påverkar oss.  En viktig pedagogisk uppgift är därför att skapa 
intresse och nyfikenhet samt att hitta mottagare till det eleverna kommunicerar.

I vårt arbete ser vi att processer är viktiga. Vi tror inte att det går att komma fram till bara ett 
enda rätt sätt att arbeta, utan vi måste ständigt våga ompröva, problematisera och göra det 
osynliga synligt. Därför är det viktigt att ha flera olika mötesplatser för den pedagogiska 
diskussionen.

 * Alla barn har olika bakgrund och erfarenhet. Detta påverkar hur man tar till sig och 
uppfattar information, samt hur man sätter in denna information i ett sammanhang. Att 
konstruera sin kunskap innebär att informationen bearbetas på olika sätt, t ex genom samtal 
med andra, eller genom att prova den i olika sammanhang och med olika uttryckssätt. 
Förståelsen är således viktig, och denna är alltid individuell. På så vis konstruerar var och en 
sin kunskap.  

Tre kompetenser

För att förstå och kunna diskutera det pedagogiska arbetet har vi delat upp innehållet i tre 
områden. Varje del av arbetet skall leda fram till kompetenser hos barnen. Det pedagogiska 
arbetet bör leda fram till att barnen förvärvar eller lär sig:

social kompetens
nödvändiga kunskaper och färdigheter
kaoskompetens

Social kompetens är en färdighet som förvärvas genom hela livet. 
En viktig del i den sociala kompetensen är att vilja och våga ta plats i en grupp på ett positivt 
sätt. En viktig uppgift för pedagogen är därför att uppmuntra detta. 
En annan viktig del är att kunna inordna sig under de gemensamma reglerna och normerna. 
De vuxna på skolan måste vara överens om vilka normer och regler som skall gälla för 
gruppsamvaro. Självklart skall detta diskuteras och beslutas av pedagoger i samråd med 
föräldrar. Trots att hemmet och skolan sedan har ett gemensamt ansvar för att dessa regler och 
normer efterlevs, är det pedagogerna som i skolsituationen har rollen som de närvarande 
vuxna, och därmed måste fostra.

Det går inte att slå fast exakt hur en fostrare ska agera i alla lägen, det beror både på 
situationen och på de inblandade personerna. Däremot kan man slå fast vissa principer: En 
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fostrare måste vara en tydlig vuxen som är konsekvent. Samtidigt måste den vuxne ha insikten 
att det kan vara orättvist att behandla alla barn likadant, vilket innebär en svår balansgång.
Behovet av fostran är en självklarhet, men det är nödvändigt med en insikt om skillnaden 
mellan ett barn i familjen och ett barn i en grupp. Fostran får aldrig vara ett självändamål, utan 
målet för den vuxnes fostran är att den på sikt i princip inte skall behövas.

Vad som betraktas som nödvändiga kunskaper och färdigheter skiftar med tiden, kulturen och 
barns ålder. För skolans del finns detta reglerat i läro- och kursplaner och kontrolleras bland 
annat genom nationella prov. Som tidigare nämnts i vår syn på verklighet, lärande och 
kunskap anser vi att det är viktigt hur inlärandet organiseras. Det är också viktigt att de 
nyinlärda kunskaperna behövs och används. Det pedagogiska arbetet som skall leda fram till 
att barn lär sig kunskaperna och färdigheterna har ett av vuxna fastställt mål. Det går att 
bedöma om varje barn nått fram till målet, det vill säga en viss kunskap eller en färdighet.

Med tanke på samhällets snabba förändringstakt och att flödet av information och kunskaper 
ökar blir det allt svårare att slå fast vad som kan vara nödvändigt att kunna i framtiden. Vi 
menar att det behövs något nytt för att kunna tackla morgondagen och det leder fram till den 
tredje kompetensen.
                                           
Kaoskompetens kallar vi den färdighet som krävs för att kunna använda kunskaper och 
färdigheter i nya sammanhang under nya förutsättningar. Värdefulla ingredienser i en sådan
kompetens är fantasi, kreativitet, kritiskt och självständigt tänkande, självtillit, förmåga att 
kunna omvärdera sin ståndpunkt samt reflektions- och analysförmåga. För att alstra helt nya 
tankar är det också värdefullt att kunna/våga befinna sig i ett osäkert tillstånd ett tag utan att 
tappa fotfästet.

Det pedagogiska arbetet som förhoppningsvis skall leda fram till denna kompetens hos barn 
styrs inte av vuxna på samma sätt som när en pedagog vet var arbetet skall sluta. Det handlar 
om att starta ”resor” tillsammans med en grupp barn och ungdomar, där ingen vet var resan 
skall sluta. Pedagogen blir en med-lärande som tillsammans med barnen låter tankar och 
reflektioner styra hur arbetet fortskrider. Processen underlättas om barnen har rika möjligheter 
till och goda kunskaper i att uttrycka sig, och om de vuxna tar dessa uttryck på allvar samt 
hyser tilltro till barnens förmåga.

Pedagogisk dokumentation

Ett av de redskap vi har för att kunna se och förstå vad som händer i arbetet med eleverna är 
pedagogisk dokumentation. Ju större mångfald i dokumentationssätten - bild, text, video, 
intervjuer och observationer - desto större chans att bilden av det som eleverna gör blir rikare 
och mer mångfacetterad. Dokumentationen kan dels ligga på en beskrivande nivå, dels på en 
undersökande och tolkande nivå. Vi ser tre tydliga syften med dokumentationen på 
Backaskolan:

 Dokumentationen möjliggör för elever att se sitt eget arbete och att
kunna reflektera över sitt eget lärande. Därmed underlättas att barn med
stigande ålder tar mer och mer ansvar för sitt eget lärande. 
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 Dokumentationen har också till syfte att ge pedagoger redskap att se
och förstå elevers arbeten och deras vägar till kunskap. Vi får därmed underlag
till pedagogiska diskussioner, reflektioner och utvärderingar i
arbetslaget och med kollegor.

 Ett tredje syfte med dokumentationen är att möjliggöra djupare
diskussioner med föräldrarna kring barnens lärande och att utgöra
underlag i utvecklingssamtal.

Den pedagogiska miljön

Miljön har betydelse för det pedagogiska arbetet. Miljöer och material inspirerar till olika 
aktiviteter. En del miljöer/rum har vi velat göra tydliga, rum som i sig själv ska inspirera och 
visa vad man kan göra just där. Men flertalet rum på skolan – klassrum, gemensamma ytor 
eller andra lokaler – kan under en och samma dag behöva användas för helt olika aktiviteter. 
Detta underlättas av en flexibilitet i möbleringen och en tydlighet i vad som förväntas av såväl 
vuxna som barn i omhändertagandet av våra olika miljöer. Vi arbetar för att skapa en miljö 
som är både trygg och utmanande respektive vilsam och stimulerande. Vi vill också att miljön 
ska vara kommunicerande och fungera som mötesplats mellan människor i olika åldrar. 
Väggarna ska tala och berätta om aktiviteter och processer som pågår i skolan.

I övrigt hänvisas till de olika dokument i form av exempelvis lokala arbetsplaner och policies 
som finns på www.backaskolan.se

29



Sammanställning av protokoll från upptaktsdagarna 2011, bilaga 2

Storgrupp
Måndag 15/8

Linda hälsades välkommen och fick presentera sig. Karolina, Emma och Jessica välkomnades 
tillbaka.
Lite praktikaliteter kring renovering av skolan, container, kartor osv gicks igenom. Likaså 
praktiska detaljer kring själva upptaktsveckan, dess innehåll och frågeställningar.
Listan över ansvarsområden förklarades och lades ut, fvb till kontoret fram tills beslut på Tok 
25/8.

Därefter arbete i de olika arbetslagen, se respektive protokoll.

Tisdag 16/8

Diskussion kring gemensamt förhållningssätt vid val av 
elevråd/kamratstödjare/elevskyddsombud. Utifrån vår egen erfarenhet såväl som elevernas 
egna utvärderingar reviderade vi våra tankar från förra hösten - Marianne sammanställer och 
delar ut via Google. Alla presenterar det nya förslaget för sina klasser så snart som möjligt, 
för att sedan kunna välja klassens representanter i god tid före elevfotograferingen 1-2/9.

Vi beslöt att skolstarten i år får tema Regn, Lena L skriver en välkomnande regntext, Lena H 
och Jeanette delar på konferencierskapet. Regnkläder alltså!

Fortsatt utbildning på TeamBoards.

Därefter fortsatt arbete i de olika arbetslagen eller kollegakonstellationer, se resp protokoll. 

Lilla arbetslaget

Vilken skola är vi / vill vi vara.....
Blandade röster i en runda:
Demokratisk skola där alla blir sedda. Tanken kring hundra språk fortfarande levande. Vi är 
duktiga, har spännande pedagogiska diskussionen men hur når vi ut till föräldrar? Har haft 
många oroliga klasser på senaste tiden. Miljön viktig tar syret slut i klassrummen? Ett ställe 
med glädje och lust bland kollegor. Vi är lyhörda som pedagoger. Vi söker nya vägar, men vet 
vi vilken väg vi ska gå, tänker vi för stort ibland? En familjär skola, att komma in i hjärtat 
som att komma in i ett vardagsrum en viktig anda som är på väg att försvinna. Mycket styrt 
“uppifrån” idag som motverkar och tagit död på /knyckt vår energi när man suttit med tex IUP 
i några timmar. Energi som behövts till att planera o genomföra spännande tema. 
Startföräldrarna borta idag, nu en skola som man sätter sina barn i. Skolan bör fortfarande ha 
en tydlig kulturprofil, barnen synliggöras o stärkas till självständiga, kreativa o empatiska 
individer. Försöka bli mer våra egen skola som sticker ut och är tydligare med var vi står så 
att föräldrarna gör ett mer aktivt val att placera sina barn här. Mycket förändringar som tar tid 
att landa i behöver hitta tillbaks till “hyssen”. En annan typ av föräldrar/barn idag. Ta tillbaka 
land vilka vi är från allra första början och få föräldrarna med på tåget och fortsätta genom 
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åren att vara tydlig med hur vi jobbar och varför. Det räcker inte med plattformen som är 
svårförståelig för föräldrar. Bli bättre på att berätta vad vi gör och varför. Vad betyder det att 
bli synliggjord? Inte att den som är högljuddas hörs mest. Närheten till barn, föräldrar och 
kollegor, en frihet att tänka vad jag vill och att det finns någon som lyssnar. Vi är fortfarande 
en skola som går utanför ramarna som ser fler möjligheter/sätt att arbeta på än andra skolor. 
Backaskolan är en rolig plats att arbeta på det går fantastiska barn här och härliga kollegor. 
Det finns en frihet som är fantastisk. Långa teman / tokiga grejer berikar och ger fantastiska 
läromöjligheter, men vi behöver bli bättre på att sälja in det. Ett ställe med närhet till barn och 
föräldrar. Är vi en skola lite utanför ramarna men med föräldrar som inte vågar vara det. Hur 
övertygar vi dem? Stora samhällsförändringar som inte går åt vårt håll. Bli mer högljudda 
kring våra ide´er. Bli  EN skola med gemensamma mål får inte finnas skiljelinjer mellan 
yngre år o äldre. En tilltro till varandra. Ha barnet i fokus kring allt vi gör. Bli tydligare med 
vilken skola vi är så att föräldrar vet hur vi arbetar. Vi är duktiga på att ge eleverna verktyg 
istället för att mata in mätbara kunskaper.

Hur går vi vidare?
Använda studiedagen den 26:e till diskussionen och börja formulera gemensamt.
Ställa frågan “Varför valde ni Backaskolan? och Vad har ni för förväntningar? till föräldrarna.
Därefter bli bättre på att profilera oss på föräldramöte och på klass-sidor.
Oroliga klasser, vad gör vi? Hitta och prova bättre strategier.
Väcka upp devisen “Utan tvivel är man inte klok”

Förslag till studiedagar
Punkten vilken skola vi är / hur bemöter vi konkurrensen... tycker vi att det behövs en hel 
studiedag till. Viktigt att vi får en gemensam hållning, en trygghet för varandra. Vi föreslår 
den 26 september till detta. Allt kopplas till skola 2011.

Höstlovets studiedagar : Vi behöver input och föreslår studiebesök Danmark ( Gunilla har 
kontakt) eller föreläsningar på skoldagarna.

Den 9:e januari “egen studiedag”, att kunna planera inför terminen med närmaste kollegorna.

Friskvårdsdagen ska finnas tycker vi och föreslår dagen efter påsklovet 10 april. Gärna prova 
på grejer på friskvårdsdagen Zumba, Bollywooddans, spela rockband m m.

En av fortbildningsdagarna vid läsårsslutet “skolans väldag “ möjlighet att packa ner inför 
målningsarbete/storstädning  och avslut av arbete.

Pedagogisk morgon
Förslag att den som är fikaansvarig på torsdagar också är back up om torsdagsföräldrar inte 
dyker upp så att inte den som öppnar missar konferensen för ofta.

Innehållsförslag:
“Självgående barn” vad ger vi för redskap
“Hur lyfter man majoriteten över fåtalet gaphalsar som styr 
ochställer?”Gruppgemenskap/behålla lusten
“Respons” se Mattis kommentarer
“Matriser - pedagogisk planering - eleverna på spåret”
“Vad gör ett tema lyckat?”
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“ Hur förhåller vi oss till mobiltelefon, med alla de tjänster som finns möjliga för eleverna.”

Läsårsplanering
Vi diskuterade IT/etik hur berör det oss. Varje klass hittar sin ingång t e x 1:an kopplar till sin 
kommande powerpoint veckobok vilka bilder väljer man kommentarer. Tar upp 
etikproblematiken i ett sammanhang (våra elever är små)
Vad har vi för förhållningssätt till mobiltelefoner, filmande på raster?
Vi undrar hur många som kommer på ett årsmöte en fredag, kanske ändra datum fre den 11 
nov?
Kortfilmsfestivalen kräver mycket för o efterarbete bör vara en dag med ***.
Anmälan till Playbackarna två veckor före själva dagen för att ge bättre planering av dagen.
Lägga upp dagar för datavagnen så snabbt möjligt, kanske redan nästa onsdag.

Lärarkompetenser/ Ämnesansvariga.
Musik / Bild/ Sex o samlevnad: Erica
Ma/NO/ Teknik / ANT: Jessica
Svenska: Sara
SO/Trafik: NIna
Hemkunskap: Nina ( Lena H)
Engelska: Sara N

Dyslektiker m fl
För lite tid i förra årets fyra för dyslektiker, även en av treans dyslektiker.
Intressant artikel i sydsvenskan om intensivträning för dyslektiker. Svårt att hinna med om 
man har en orolig klass.
Viktig att sätta in satsning redan i ettan så fort vi anar något det ger resultat. Köra direkt, 
frigöra någon.
Tillfälle för motorisk träning MTI för barn med svårigheter med vem? Karro? Gunilla 
intresserad, fortbildning?
Mer stöd för personal som har utåtagerande barn i gruppen professionell handledning och stöd 
tidigt även när utredning ej finns.
En bokbank med tips på “lättläst” litteratur för föräldrar till barn med särskilda behov.
Förslag på att fördela Malins tid tillsammans på ett möte med henne, Linda och berörda 
klasser.

Skolregler
Vi går igenom skolreglerna i början på läsåret med eleverna och diskuterar behovet att regler.

Represententer
PUG: NIna och Jeanette önskar vara med. Lena med som skolledare.
Miljögruppen: Lena H
Friskvårdsgruppen: Martin och Jessica
Do IT : Lennart

Mellanarbetslaget

Dagens samtal utgår från den föräldraenkät som kommit in i Juni.
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Vilken skola vill vi vara?
Emma berättar om kritik som högstadieföräldrar framfört. Enkät från föräldrar i våras visar att 
de anser sig få för lite info i t.ex. sekretessfrågor. Kritik i kompetens i MA/NO från 
högstadiet. Kritik över Ninas kök. Roger har skrivit på skolans hemsida, vilket endast fått 4 
kommentarer, varav en ganska negativ.

Vi diskuterar privat-personlig kontakt med barnen.
Vi ska prata om de roller vi har som pedagoger i arbetslagen. Svårigheter att växla mellan 
ledare av gruppen resp vuxenkontakt. Magnus tar upp avsaknad av fritidsledare 7-9 och vi 
tänker på den roll vi alla kan fylla för eleverna. Se till att alla har ngn de känner sedan länge 
och kan ty sig till, oavsett ålder. Ngn förälder har klagat på att vissa pedagoger har för mycket 
kompis relation. Ngn klagat på motatsen. Viktigt att tänka genom sin roll/sina roller och ha 
möjlighet att prata om denna med kollegor.

Vi pratar om orsakerna till de elever som lämnat skolan.
Hälften av de avhopp vi haft gäller två familjer som gått till Bulltoftaskolan. Bortfallen ser vi 
inte som så allvarliga, utan ryktena om att skolan inte har rätt kompetens.

Vilka förväntningar finns från föräldragruppen och vilken skola tror vi att vi har?
Linus föreslår till enkät med frågeställningar om detta. Marianne påpekar att formuleringen 
måste utgå från vår plattform.

Mattis punkter om vad Backaskolan är: Litenhet, personligt bemötande, platt organisation, en 
tänkande och reflekterande skola, föräldrasamverkan-frågetecken, kultur-frågetecken och det 
demokratiska-frågetecken. Två viktiga punkter som han vill titta närmare på: segregation 
inom Malmö och miljöarbete.

Arbetsgrupper med föräldrar som vill jobba utifrån skolans ”principer”.

Utvecklingssamtal.
Kritik över att mentorn inte kunnat ge full info om elevens framsteg i andra ämnen. Föräldrar 
bör ställa frågor till berörd lärare före utvärderingssamtal via mail. Föräldrar bör läsa på 
utvärderingskommentarer före samtal!

Mobbing-hårt klimat
Vi ska berätta för föräldrar på möten om vår handlingsplan mot mobbing. Vi kan ge barn 
uppgiften att skriva hur just de uppfattar det är att gå i denna klass. ( Mattis förslag). Utefter 
detta kan vi göra en lokalplan, förutom den som gäller skolan i stort.

Allmänt
Förslag på forum för föräldrar under resp. klass-site. Där kan föräldrar kommentera 
veckobrev och prata om saker som rör klassen o skolan. Inloggning krävs, vilket omöjliggör 
anonyma klagomål. Lättare att bemöta och ta tag i- motverka ryktesspridning osv.

Förslag om att göra om filmfestivalen i december till kulturfestival med öppen scen inom 
musik, dans o teater. Elevfilmer etc etc.

Onsdagen den 31.a startar den nya schemaläggningen med Sara, Emma och Per. Fram till dess 
kör resp. klasslärare sin klass. Ingen textilslöjd måndag 29.e då Tina är på läger.
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Data-etik dagarna. Mats har material från Ung utan pung som ska utgöra diskussionsgrund för 
alla. Svårt att boka teatergruppen just nu.

Skolregler. 
Genomgång av regler i början av termin. Speciellt för 6.an då de är i ny byggnad och behöver 
korsa skolgård för att t.ex gå och handla på Sege. Vädja om disciplin med hänsyn för de 
mindre barnen.

Grupper:
PUG : Emma o Mattis MILJÖGRUPPEN: Sara FRISKVÅRDSGRUPP: Sara o Jessica DoIT- 
Linus

Stora arbetslaget
Närvarande: Lennart H, Marcus, Tina, Gabriella (7), Irene, Kevin, Gittan (8), Anna K, Anna 
S, Lena L, Karro (9).
Vilken skola är vi/vill vi vara– hur bemöter vi konkurrensen från andra skolor?
När det gäller det som kom upp kring Ma och NO och andra liknande situationer tycker vi att 
det är viktigt att vi uttalar oss gemensamt om att vi har lyssnat och gjort/gör något åt saken. 
Många frågar och kommenterar gamla saker, men många tänker nog bara. En tydlighet från 
ledningen i dessa situationer vore nog bra.

Vi får inte fastna i detta att det egentligen är bra och klappa oss på bröstet. Samtidigt är vi en 
skola med väldigt lugn miljö jämfört med en del andra skolor. Vi tar upp problem i klasser 
och är lyssnande. Men hade vi kunnat göra på något annat sätt?

Varför slutar vissa elever? Vilka är anledningarna? Vilka hade vi kunnat påverka? En annan 
sida av myntet är varför ska man gå just här? Inte varför slutar vissa, utan varför ska man 
börja.

Att lyfta en tydlig profil vore inte så dumt! En kort text som sammanfattar vilka vi är, som 
publiceras på hemsidan. Om våra höga och positiva förväntningar och hur vi ser på eleverna. 
Vad vi står för. Vem av våra föräldrar läser egentligen plattformen?

En ny logga? Miljön är också viktig! Hur ser här ut?

Vi ser till helhetsperspektivet och strävar efter att fostra eleverna till självständiga, kritiskt 
granskande individer som dessutom är duktiga på ämnena! Miljön, tryggheten och att 
eleverna blir sedda är saker vi behöver trycka på. Våra elever ses som sociala och trygga, men 
ibland med lite dåligt självförtroende när de börjar gymnasiet i en ny miljö med lilla 
Backaskolan som bakgrund.

Viktigt och positivt för tydlighet och kommunikation med föräldrarna är detta att vi nu ska 
visa kristallklart vad vi gör kunskapsmässigt via pedagogiska planeringar. Kanske har det inte 
alltid varit så tydligt vad vi gör här rent konkret, men nu är det på väg att bli mycket bättre. Vi 
behöver visa att vi har en klar och professionell plan med vår undervisning samt dess innehåll 
och mål.
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Visst ska vi lyssna på föräldrarna men de är ingen homogen grupp. De vill väldigt olika saker 
kring läxor och kulturellt innehåll, m.m. Så vi måste ha en egen, tydlig filosofi och kan inte 
rätta oss efter dem. Men vi måste ta tag i klagomål och kritik snabbt, både ämnesansvariga 
och ledning.

Vi undrar en sak: om vi har mer musik, bild och slöjd än på andra skolor, går våra elever då 
mer i skolan än andra? Eller tas i så fall tid från andra ämnen? Hur är det med timplan? Är det 
egentligen spikat hur många timmar varje ämne ska ha?

Förslag till studiedagar
Studiedagar: nu utlagda dagar är 26/9, 31/10-1/11, 9/1, 10/4.

Vi vill ha kvar upptaktsdagen till vårterminen 9/1! Det var väldigt skönt att inte kastas rakt in 
i arbetet med eleverna utan kunna förbereda sig lite. Där önskar vi ha egen tid.

Friskvårdsdagen är mycket uppskattad när den är välplanerad. Flera i Stora vill delta i 
gruppen. Det lär bli ett tufft år med två olika skolsystem och mycket som ska dokumenteras. 
Vi tycker vi är värda en ordentlig Friskvårdsdag härnäst! Hur är det tänkt med måndag 30/4 
som är en klämdag? Kan den ligga där? Det är bra för eleverna också. (Helst vill vi se den på 
våren, men alternativt på novemberlovet, 1/11.) I så fall flyttar man studiedagen 26/9 till den 
27/9, så blir det samma antal veckodagar som går bort.

Friskolenätverket känns mindre viktigt just nu, vi behöver landa i vårt eget arbete med det nya 
först.

26/9 och 31/10 bör kretsa kring Skola 11. 26/9 har Irene nyss varit på konferens om 
bedömning och vill vidareberätta vad hon lärt sig då. 31/10 kan fortsätta kring betygssättning 
inom det nya systemet.
Förslag till innehåll pedagogisk morgon
Ja, det kan vara en bra idé att ta upp en fokusfråga i taget på pedagogisk morgon! Vi tar upp 
detta igen på vårt första arbetslagsmöte 22/8 kl. 12.30. Vi läser och funderar till dess!

Förslag till läsårsplanering
Vi lämnade några önskemål till Karro om innehåll på idrottsdagarna. Vi verkar nöjda just nu! 
Men det brinner lite i knutarna kring IT-ETIK-veckan. Vem gör vad och hur ser programmet 
ut? (Åttan med Gittan, Irene och Kevin, samt nian med Lennart och Anna S har bokat NO-
show sedan länge 24 respektive 25 augusti och kommer att vara i Lund då.)

Vi bestämmer att vi i år 7-9 ska börja jobba enligt schemat 29/8! (Sjuan är då vid 
Stockamöllan och paddlar kanot med sina fyra mentorer.)

Lärarkompetenser/Ämnesansvariga

Ämnesansvariga:
Gabriella: moderna språk
Marcus: engelska
Lena: svenska
Lennart: historia och religion
Irene: samhällskunskap och geografi
Tina: textilslöjd
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Anna S: kemi, biologi och teknik
Gittan: matematik och fysik
Anna K: bild
Karro: idrott och hälsa

Övriga ämnen i arbetslaget där läraren hör till annat arbetslag:
Hemkunskap: Magnus
Trä- och metallslöjd: Mats
Musik: Linus

Andra kompetenser:
Lennart fungerar som SYV
Trafik: Kevin
Sex och samlevnad: Anna S
ANT: Anna S
Miljöfrågor: hela arbetslaget tänker kring miljön!
Elevvårdsteamet: Irene

Dyslektiker m fl

Vi bör göra en förteckning över vilka elever som har dyslexi m.m. så att vi har koll på alla, 
även i andra klasser. Irene efterlyser uppdateringar kring varje klass. Vi tar upp detta på första 
arbetslagsmötet!

Vi måste se till att dela anteckningar och se till att eleverna använder diktafon m.fl. 
hjälpmedel till prov och annat. Linda som speciallärare är huvudansvarig, men Irene som är 
med i elevvårdsteamet får vara stora arbetslagets egna ansvariga.

Mentorn bör tala med berörda elever och gå igenom material, hjälpmedel o.s.v. Vi måste 
också se till att proven fungerar: vem behöver extra stöd under provet? En vuxen som läser 
frågorna m.m.

En elev i sjuan ska punktmarkeras enligt vad vi kommit överens om med föräldrarna. En gång 
i månaden, ungefär, ska en pedagog ägna en förmiddag åt att arbeta ensam med honom. Är 
det en modell som skulle gynna andra? Som kan ansluta? Just nu provar vi med denna elev.

Skolregler
Vi ser att det står att eleverna får komma in till slöjden 10 min före lektionens början! Det 
stämmer inte, enligt oss! Ta bort.

Att ta igen förlorad tid? Vi tillämpar inte och erbjuder inte kvarsittning. Ta bort?

Ta bort siffran EN vid hur många tillsägelser som krävs innan vi beslagtar mobil. Låt stå att vi 
har rätt att ta den, helt enkelt.
Avsnitt saknas om årskurs 9 och deras rastrum. De får vara där, men inte övriga klasser.

Matsalsreglerna behöver ses över då det kallas 9ans klassrum o.s.v.

Samtliga regler kanske kan förenklas och förkortas! Det blir så långt nu.
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Detta att låsa upp skåp har inte fungerat. Kan inte de som vill ha spelkort ta hit det själva från 
klassrummet? Klassen kan ju köpa in några kortlekar. Vi vill inte låsa upp och serva som 
förut. Biljarden har fungerat bättre, liksom bordtennis.

Vi lyfter detta på TOK. De måste skrivas om i samråd med bl.a. nya sexans pedagoger som ju 
ska vara i Festsalen nu.

Representanter till PUG, Miljögruppen, Friskvårdsgrupp, DoIT.

PUG: Lena och Anna S.
Miljögruppen: Anna K.
Friskvårdsgruppen: Lennart, Karro och Anna K.
DoIT: Gittan

Vi har ett önskemål att DoIT nu efter ett år av mycket tekniska frågor (av naturliga skäl) 
fokuserar på mer pedagogiska frågor.

Elevvårdsteamet är: Irene, Malin, Marianne, Gudrun och Linda.

Praktiska arbetslagsspecifika frågor

1. Plattformen ska vara ett levande dokument. Vi läser den till nästa A-lagmöte och diskuterar 
då.

2. Vi läser och diskuterar Läsårsmålen till samma möte.

3. Ang olika evenemang, ledighet, läger osv bestämmer vi oss för att vi i god tid ska 
informera varandra. Det är viktigt att fråga kollegerna om olika tidpunkter passar. Vi ska 
använda oss av kalendariet.

4. Elevens val . Vi bestämmer oss för att ha Elevens val på vårterminen eftersom klass 9 och 8 
arbetar med ett miljötema under hösten. Marcus och Gabriella planerar för höstterminens 
aktiviteter på Ä.tid för klass 7.

5. Frigöra pedagoger för att få tid
*Kan göra någon sportturnering
*gå på utställning
*Idrottsdagar uppdelade mellan stora och små
*Vi besöker INTE våra prao-elever i höst
*Till våren kan vi frigöra personal på EV-tid

6. Likabehandlingsplan
Vi planerar klasvis och tar med IT och etik samt 1 dag under v-terminen som ägnas åt 
likabehandling

7. Mentorsuppdrag
På måndagar bestämmer vi vilken stuga eleverna ska gå till. Elever bestämmer i samråd med 
lärare. Vi har en fast punkt på måndagens A-lag att anpassa stugorna efter behovet.
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Protokoll från Utvärderingsdagarna juni 2012, bilaga 3

Gemensam sittning, Utvärderingsdag 2 19/6 2012

Tankar från gårdagens samtal om föräldraenkäten
Föräldrar på högstadiet önskar en kontinuerlig uppföljning av målen i Infomentor.
Behövs samtal kring hur vi möter upp denna önskan och hur detta går att genomföra i 
Infomentor. Finns med i föreslagna skolmålen.
Lilla arbetslaget föreslår styrelseinfo i veckobreven och mer diskussionspunkter på f- 
möten för.

Vi antog PUGs förslag till Läsårsmål

 en tidig satsning på språklig utveckling

 en fortsatt satsning på matematiken avseende kompetens och material

 att se över och utveckla innemiljön så att denna blir mer inspirerande och  
pedagogiskt upplagd, “rummet som den tredje pedagogen”.

 att utveckla och se över hur vi gör pedagogers och barns arbetsprocesser synliga  
t ex genom pedagogisk dokumentation, pedagogisk planering, infomentor som en  
levande dokumentation och formativ bedömning.

 att fortsätta diskussionen kring vilken skola vi vill vara och skapa en diskussion  
kring vilka verksamhetsideér som driver denna

Gällande förslaget på mer arbetsro så föreslår PUG att det läggs in extra studiedagar för 
mentorsgrupperna under året.
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Utvärdering av Stora elevrådet och Kamratstödjarna, bilaga 4

Utvärdering av Stora elevrådet läsåret 11-12

1. Vad har fungerat bra och vad har fungerat dåligt i årets elevrådsarbete? Ge exempel!
”Jag tycker det har fungerat bra. Vi har varit ganska eniga i de flesta sakerna och har gått igenom 
saker innan vi har beslutat.”
”Samarbetet har fungerat bra. Ibland har det varit lite dåligt under mötena att komma igång och få 
alla att säga sina åsikter..”
”Självaste gruppen har funkat väldigt bra. Vi har lyssnat på varandra och tagit vara på allas 
åsikter.”
”Vi har haft en bra grupp som samarbetet bra. Vi hade kunnat pusha på att få föreläsningar (t ex 
mot rasism) men det gjorde vi inte.”
”Det mesta har fungerat bra. Bra diskussioner och lösningar. Det som har fungerat lite sämre är at 
folk har haft svårare att komma ihåg vilka tider vi bestämt för framtida möten.”
”Allt har fungerat bra, det känns som att vi har ändrat mycket, men på ett positivt sätt såklart. Det 
kanske var Playbackarna som många klagade på.”
”Jag tycker samarbetet har varit otroligt bra. Vi har kommit fram till bra saker tillsammans.”
”Allt har fungerat bra, jag tycker inget fungerat dåligt.”

2. Nämn något/några frågor där du känner att elevrådet haft ett riktigt inflytande!
”Skolmaten och Playbackarna. Vi har ändrat och gett förslag på hur den ska förbättras. 
Playbackarna har vi sagt vad som var bra och vad som kan bli bättre.”
”Det med skolavslutningen tycker jag var viktigt för det var så stor fråga om förändring.”
”När någon hade förslag på att ändra skolavslutningen var vi alla överens om att vi älskade 
våran skolavslutning. Vårt inflytande påverkade det beslutet. Och med maten. Vi diskuterade i 
Elevrådet om vi inte kunde koka pasta och potatis.”
”Matfrågan och skolavslutningen. Vi ville behålla Backa-avslutningen och inte ändra den, 
vilket skolan inte gjorde.”
”Maten där vi lade fram förslag efter förslag för att förbättra skolmaten. Till slut gick det så 
långt att vi lyckades få in två kockar till nästa skolår.”
”Maten håller på att ändras och det känns bra... Det är mycket som blivit bättre osv”
”Skolavslutningen och mat/kök.”
”Maten i skolan.”

3. Hur har det fungerat att ta ansvar för de uppgifter som ni tilldelats/tagit på er? Har 
ni haft regelbundna möten? Har ni slutfört de ärenden/punkter som ni påbörjat? (ex 
rasthallstänk, utvärdering Playbackarna…)
”Ja, jag tycker det. Vi fick bra idéer och gjorde ganska bra beslut.”
”Vi har haft möten ganska ofta och alltid löst problem och frågor.”
“Ja, det har vi. Möten har vi haft varannan vecka och fått gjort mycket. Effektiva utan att 
stressa ärenden.”
”Ansvaret har gått bra. Vi har kommit fram till bra lösningar. Vi har slutfört allt.”
”Det har funkat bra. Vi har haft regelbundna möten varanna vecka. Ja det har vi.”
”Ja, det var ett som vi var slarviga på...”
”Ja, allting har fungerat bra i år.”
” - ”

4. Hur har det fungerat att vara en länk mellan klassrådet och elevrådet? Vad kan vi 
förbättra?
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”Jag tror att vi skulle ha fler klassråd i klassen, men i övrigt har det funkat bra.”
”Jag kunde förbättra att inte glömma säga saker från klassen/elevrådet till det andra.”
”Ibland har kommunikationen varit dålig, men överlag så har den fungerat bra. Vi har haft 
elevråden som en stående punkt [på klassråden] och det har funkat bra.”
”Det har gått bra men vi har glömt att berätta vad vi kommit fram till på klassråden några 
gånger. Det kan vara en fast punkt på dagordningen/protokollet.”
”Det har fungerat mycket bra.”
”Ha klassråd oftare.”
”Det har fungerat bra tycker jag.”

5. Vad tyckte du om elevrådets utbildning?
”Det var bra och man blev insatt i elevrådet och skolan.”
”Den var inte så givande fast ändå bra.”
”Lite tråkig men ändå nödvändig. Man får ju veta mycket viktiga saker”
”Jag blev inte utbildad i år.”
” - ”
”Det var bra, lite mycket på en och samma gång, men ja...”
”Helt ok.”
”Bra.”

6. Konkreta förslag inför nästa läsår?
”Nej, jag kan inte komma och tänka på nåt nu.”
”Tycker att allt fungerade bra.”
”Fortsätta som det är nu. Lyssna på varandra, uppmuntra alla att prata igenom saker innan det 
bestäms.”
”Jobba med föreläsningar och att förbättra skolan ännu mer. Komma på nya greor att 
samrbeta med kamratstödjarna och skyddsombuden.”
” - ”
” - ”
”Vara noga med att alla är delaktiga i mötet och får säga vad dom tycker och komma fram till 
gemensamma beslut.”
”Vet inte.”
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Utvärdering av Kamratstödjarna läsåret 11-12

1. Vad har fungerat bra och vad har fungerat dåligt i årets kamratstödjararbete? Ge 
exempel!
”Det har fungerat bra det mesta i alla fall, det finns inget dåligt. Det är bra att vi har hunnit 
med ganska mycket.”
”Jag tyckte att vi diskuterade bra och vi hittade på många olika förslag på saker. Jag tycker att 
allt har gått bra och det finns inga dåliga saker.”
”Jag tycker att alla verkar ha ansträngt sig för att göra ett bra arbete och fadderkampen 
fungerade jättebra. Det var ofta folk som glömde bort möten, inkl mig.”
”Vi har väldigt roliga och kreativa möten. Alla ville verkligen något och det kändes som att vi 
verkligen uträttade nåt och det gjorde vi också. Dåligt har varit att vi inte har varit ute i klasser 
och på rasterna.”
”Alla har varit väldigt dedikerade och ansträngt sig. Ibland har något glömts bort eller blivit 
lite försenat.”
”Fadderkampen, mötena och fadderklasserna har fungerat jättebra.”
”Vi har kommit överens när vi har haft våra möten.”
”Förslag och idéer har fungerat bra som t ex med fadderkampen. Talandet och engagemanget 
har fungerat bra som helhet men att få med de mer tysta kan bli bättre.”
””Jag tycker att det som har fungerat bäst var fadderkampen som vi anordnade tidigaer den 
här terminen. Den var väldigt uppskattad av folk. Det som har fungerat lite sämre är  när den 
andra kamratstödjaren i min klass hoppade av och jag var ensam från min klass.
”Det som har fungerat bra var att alla samarbetade bra. det som var dåligt var att det kändes 
som om ingen tog mina idéer Och när jag ville berätta att vissa saker var jobbiga så sket ni 
bara i det.”

2. Nämn något/några tillfällen där du känner att kamratstödjarna varit viktiga!
”Kamratstödjarna var viktiga när vi hade fadderkampen och pratade om svärorden.”
”När vi pratade om fadderkampen, och när vi diskuterade om fula ord som man inte ska skoja 
med varandra om för att det finns andra som är det , alltså t ex “hora” Jagtycket det var viktigt 
och samtidigt kul när vi diskuterade om fadderkampen, vad vi skulle ha för stationer..”
”Fadderkampen och när vi lekte med treorna så att dom verkligen tyckte det var kul.”
”i Fadderkampen var vi centrala. När vi gick luciatåg med femmorna tog vi (jag och Noa) bra 
hand om femmorna.”
”Jag har sett bilder på fadderkampen och hört Tintin prata om det och det låter som om det 
var väldigt konstruktivt. Förra terminen var jag och Esmeralda ute en gång i veckan med vår 
fadderklass och det känns som om vi kunde vara till hands för dem. ”
”Fadderkampen och rasterna.”
”Kamratstödjarna är alltid viktiga.”
”När man sett någon som har det jobbigt, att antingen kunnat hjälpa till själv eller säga till en 
pedagog. Även aktiviteter som fadderkampen eller umgås med sin fadderklass.”
”Som sagt har fadderkampen varit bäst.”
”Inga”

3. Hur har det fungerat att ta ansvar för de uppgifter som ni tilldelats/tagit på er?
”Det har fungerat bra.”
”Det har fungerat bra och alla har tagit ansvar för alla uppgifter. Vissa uppgifter var roliga.”
”När vi skulle gå ut med lapparna för trivselfrågor var jag sjuk nästan hela veckan så 
Esmeralda var tvungen att sammanställa svaren själv.”
”Både ja och nej. Fadderkampen var vi i vårt esse och alla tog ansvar och ville framåt med vår 

41



idé.”
”Ibland har vissa saker försenats lite men det känns ändå som om det har gått rätt bra.”
”Jag tycker det har gått jättebra.”
”Det har fungerat jättebra och jag har haft jätteroligt.”
”Jag tycker det fungerat bra som helhet men de flesta har varit slarviga med rastkamratandet 
(även jag).”
”Jag tycker att vi har tagit ansvar och lagt ner rätt så mycket tid.”
”Bra men ändå mellan. Vi hade inte lika mycket tid med de yngre.”

4. Vad tyckte du om utbildningen?
”Jag blev sjuk den dagen så jag vet inte.”
”Jag var inte med på det, jag fick ta över efter den förra kamratstödjaren.”
”Jag var inte med.”
”Jag hade redan gjort den i 8:an, så jag var bara med när vi skrev vår text till hemsidan och 
det var bra.”
”Den var bra och väldigt användbar. Kanske lite kort, men vi hann gå igenom allt ändå.”
”Den var simpel och bra.”
” - ”
” Har redan gjort den”
”Den tog inte särskilt lång tid, men vi lärde oss jättemycket,”
”Den var lång och komplicerad, bättre med en kortare och enklare”

5. Vad är viktigt att tänka på inför nästa läsår? Vad kan vi förändra/förbättra?
”Det viktiga att fokusera på till nästa läsår är mobbning.”
”Kanske svärorden, det är många som använder dem. Ibland jag också. Jag ska försöka att 
sluta. Och så tycker jag att vi ska tänka på mobbning nästa läsår, för att vissa kan bli retade 
och det är inte så roligt. Stoppa mobbningen!”
”Jag tycker vi borde göra fadderkampen till en tradition som vi har varje år.”
”Att vi tidigt och under hela året är ute i klasserna och på rasterna och lär känna elever. Jag 
lärde mig en läxa när vi fick in trivselenkäterna, någon skrev att hen var mobbad. Då kände 
jag skuld för jag hade inte en aning om vem det kunde vara.”
”Jag tycker vi borde göra fadderkampen till en årlig tradition. Så kan jag vara med nästa år :) 
”
”Ha fadderkampen igen. Fortsätta med att vara på rasterna i de mindre klasserna. Jag tror att 
de yngre barnen känner sig mer trygga när vi är med dem på rasterna.”
”Att vara lite mer med våra fadderklasser.”
”Vi kan ha samma goda aktivitet som vi hade i slutet av läsåret hela läsåret istället.”
”Jag tycker att allt har varit bra. Inga förändringar som jag kan tänka på.”
”Lyssna på vad alla har att säga och fixa så att alla har tid med de yngre”

6. Annat du funderat på kring kamratstödjaruppdraget?
”Nej.”
”Nej, jag tror inte det. Allt har varit bra. Tack för att jag fick vara med i 
kamratstödjargruppen. Det har varit ett nöje för mig.”
”Nix pix hallonmix”
”Det är viktigt att Marianne informerar kamratstödjarna om rollen, och att ta uppdraget på 
allvar. Har man gått med i kamratstödjarna får man vara redo att offra lite fritid till att skapa 
bättre stämning och vara ute på rasterna. Varje minut ute bland elever på rasten är mer värt än 
allt det vi säger inne på mötena.”
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”Nej.”
”Jag skulle tycka att det var bra om man var en tjej och en kille som klassföreståndare.”
”Jag tycker allt har gått jättebra.”
”Ansvaret att kamrastödjareleven ska hitta på saker att göra kan vara svårt. Att istället få 
igång gruppen med en grundidé och sedan låta dom spinna vidare och besluta.”
”Nej :) ”
”Nej, tror inte det.”
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Sammanställning av elevenkät från avgångsklassen 2011, bilaga 5
Antal elever: 27;  Antal svar: 15; Svarsprocent: 56%

Grundläggande värderingar Mycket En del Ganska lite Inte alls
Har Backaskolan bidragit till att stärka 
din självkänsla?

10 4 0 1

Kunde du vara dig själv och säga vad du 
tyckte om Backaskolan?

11 3 0 1

Har du kunnat påverka med dina åsikter 
och förslag?

6 6 2 1

Vilket program läser du nu?
Estetiskt 3 Samhäll 8
Idrott & hälsa - Teknik 1
Naturvetenskap 1 Handel & administration -
Inget svar - Ekonomi/Juridik 2

På vilken gymnasieskola?
Heleneholm 5 NTI 1
Borgar 3 ProCivitas 1
S:t Petri 2 Mediegymnasiet 1
Polhem, Lund 1 Mikael Elias Teoretisk 1
Inget svar -

Fick du tillräckliga förkunskaper på Backaskolan för vidare studier? Om inte, vad 
saknades?
Ämne Ja Nej Läser ej 

ämnet
Vad saknades?

Svenska 14 1
Matematik 11 4 Fler alternativ; mer praktisk undervisning
Engelska 14 1 Spetskunskap
SO 13 2 Geografi (1)
NO 9 3 2 Lärarkontinuitet
Ty 4
Fr 5
Sp 3 3 Grunderna (2)
Idrott och hälsa 14 1
Slöjd 3 12
Bild 1 13
Musik 4 1 10 Bra för de som hade förkunskaper, sämre för andra 

(1)
Hem- och 
konsumentkunskap

3 1 11 Synd att det bara var i åttan (1)

Teknik 2 2 11 Mer teknik (3), fler timmar el fler prov (1)
Annat -
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Miljön: exempel på synpunkter
Klassrum: Mycket bra (5), bra (7), mindre bra (2), dåligt (1)
Verkstäder: Mycket bra (4), bra (7), mindre bra (2), dåligt (2)
Matsalen: Mycket bra (7), bra (7), mindre bra (0), dåligt (1)
Rastlokaler: Mycket bra (3), bra (7), mindre bra (4), dåligt (1)

Överlag positiva kommentarer förutom lite spring och stök framförallt i ”ena byggnaden”, dvs 
troligen b9.

Utemiljön, exempel på synpunkter
Rastområden: Mycket bra (7), bra (5), mindre bra (2), dåligt (1)
Omgivningar: Mycket bra (7), bra (6), mindre bra (1), dåligt (1)

Överlag positiva kommentarer, (1) saknade bänkar i solen

Din bild av Backaskolan, ledord:
Postitivt: bra & trygg miljö; mysig skola; alla kände alla; mycket stöd från lärare; bra 
gemenskap mellan elever och lärare; bra kunskapsgrund; god strat på mitt liv och min 
utbildning; en positiv utveckling; jag har utvecklats som människa

Negativt: tråkiga lokaler under högstadiet; svårt att arbeta när man frös under vintrarna; en 
plats med en blandning mellan osäkerhet och trygghet

Sammanfattning
Eleverna är för det mesta nöjda eller mycket nöjda med Backaskolan. Det upplevs som en 
varm, trygg lärandemiljö som förbereder väl för gymnasiestudierna. Eftersom endast drygt 
halva klassen har besvarat enkäten, kan man undra om dessa svar är representativa. Är det de 
elever som är positiva till skolan som svarar, medan de so är negativa låter bli? En viktig 
uppgift för styrelsen är att försöka få upp svarsfrekvensen framöver!
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Nationella proven 2012 – Sammanställning för Backaskolan, bilaga 6

År 2012 gjordes för första gången nationella prov i årskurs 3 och 6 enligt den nya läroplanen 
Lgr11, och de kunskapskrav som gäller enligt denna. Det är ganska stor skillnad mellan 
kunskapskraven i gamla Lpo94 jämfört med nya Lgr 11. Eftersom eleverna, när nationella 
proven 2012 gjordes, endast fått undervisning enligt Lgr 2011 knappt ett år finns det risk för 
att resultaten på nationella proven inte blir riktigt rättvisande.
Av denna anledning ”drabbades” inte årskurs 9 av att byta läroplan inför sitt sista år på 
grundskolan. Niorna har allstå undervisats enligt Lpo94, och gjorde också nationella prov 
enligt gammal modell och utifrån gamla kunskapskrav.  

MATEMATIK SKOLÅR 3

Totalt elevantal i skolår 3 22
Antal elever med särskilt åtgärdsprogram 1

Delprov Ej nått kravnivå Nått kravnivå Ej deltagit
A 22
B 1 21
C 22
D 3 19
E 4 18
F 22
G 1 20 1

Deltagit i alla delprov Nått krav i samtliga delprov

21 15

MATEMATIK SKOLÅR 6

Totalt elevantal i skolår 6 27
Antal elever med särskilt åtgärdsprogram 3

Delprov Ej nått kravnivå Nått kravnivå Ej deltagit
A 1 21 5
B 7 19 1
C 2 24 1
D 7 20

Deltagit i alla delprov Nått krav i samtliga delprov

21 15

MATEMATIK SKOLÅR 9

Totalt elevantal i skolår 9 27
Antal elever med särskilt åtgärdsprogram 5

Ej nått mål G VG MVG Ej bedömt

Sammanvägt betyg 0 13 10 2 2
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SVENSKA SKOLÅR 3

Totalt elevantal i skolår 3 22
Antal elever med särskilt åtgärdsprogram 2 

Delprov Ej nått kravnivå Nått kravnivå Ej deltagit
A 22
B 1 21
C 1 21
D 22
E 1 21
F 4 18
G 3 19
H 7 15

Deltagit i alla delprov Nått krav i samtliga delprov

21 12

SVENSKA SKOLÅR 6

Totalt elevantal i skolår 6 27
Antal elever med särskilt åtgärdsprogram 3

Delprov Ej nått kravnivå Nått kravnivå Ej deltagit
A 27
B 4 23
C 4 23
D 2 24 1
E 3 24

Deltagit i alla delprov Nått krav i samtliga delprov

26 21

SVENSKA SKOLÅR 9

Totalt elevantal i skolår 9 27
Antal elever med särskilt åtgärdsprogram 3

Ej nått mål G VG MVG Ej deltagit
Sammanvägt betyg 0 13 13 0 1
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ENGELSKA SKOLÅR 6

Totalt elevantal i skolår 6 27
Antal elever med särskilt åtgärdsprogram

Delprov Ej nått kravnivå Nått kravnivå Ej deltagit
A 3 24
B 2 26
C 2 26

Deltagit i alla delprov Nått krav i samtliga delprov

27 22

ENGELSKA SKOLÅR 9

Totalt elevantal i skolår 9 27
Antal elever med särskilt åtgärdsprogram 5

Ej nått mål G VG MVG Ej deltagit
Sammanvägt betyg 0 2 15 9 1
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Backaskolans kvalitetscykel - Hur hänger det ihop egentligen? - bilaga 7
(reviderad 2011)
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Pedagogernas och 
arbetslagens 
utvärdering – Hur har 
vi lyckats uppfylla de 
mål som har varit 
prioriterade under 
läsåret?

Utvärderingsdagar, där 
centrala frågor från 
utvärderingen lyfts och 
diskuteras, ofta tas också 
vissa beslut om förändring 
utifrån de slutsatser som 
dragits. 

Upptaktsdagar, där 
vi fortsätter dra 
slutsatser av 
utvärderingen, 
lägger upp nya 
strategier och 
fastställer 
målformuleringarna 
för det kommande 
läsåret. 

Utvärdering av 
elevråd, 
kamratstödjare,
klasser m fl grupper,
från föräldrar …

Målformuleringarna 
anger de prioriterade 
områden vi ska 
arbeta med för att nå 
målen i de nationella 
styrdokumenten, ex 
läroplanen. 

Skollag 
&
Skol-
förordning

Andra lagar 
& förordn, ex
AML, LAS, 
ATL, 
livsm…

Skolverket (Lgr11, 
inkl kursplaner & 
betygskriterier, 
Allmänna råd…) 
Skolinspektionen …

Pedagogisk 
plattform för 
Backaskolan

Pedagogisk praktik på Backaskolan

Lokala 
arbetsplaner

Policy-
dokument

Övrig verksamhet på 
Backaskolan

Kvalitets-
redovisning



Organisationsplan för Backaskolan, bilaga 8
(Reviderad 2012-08-29)
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Föreningen
Backaskolan

Styrelse

Elevråden, Kamratstödjare, 
Elevskyddsombud

Ämneskonferens

Pedagogisk utvecklingsgrupp

Pedagogisk morgon
Skolledning

Torsdagskon ferens

Arbetslag
F-3

Arbetslag
4-6

Arbetsl
ag 7-9

AU

Fritids

Rutorna beskriver de olika mötesplatser/forum vi skapat för samtal och beslutsfattande. Det 
finns dessutom olika arbetande grupper ex miljögruppen som av torsdags-konferensen ges 
mandat att fatta beslut i olika frågor. Organisationen är icke-hierarkisk, linjerna 
representerar flödet mellan rutorna.

Klassråd

Elevvård



Likabehandlingsplan för läsåret 2011-2012, bilaga 9

Likabehandlingsplan - Handlingsplan mot 
kränkande behandling

för läsåret 2011--2012

Ursprungligen upprättad 2004-05-06
Denna reviderade version framtagen i samråd med och godkänd av all personal, elevråd, 

kamratstödjare och elevskyddsombud
Planen fastställd av styrelsen 2011-09-20, gäller till 2012-09-30
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Tankar om Likabehandling
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Kamratstödjarna tänker kring 
Likabehandlingsarbetet:

 Alla är lika mycket värda
 Alla ska känna sig trygga

 Vi vill bygga broar mellan alla 
ålderskategorier på skolan

Styrelsens tankar kring Likabehandling:

 Barnens bästa kommer i första hand.
 Olikheter berikar.
 Vi ska stödja personalen i att utveckla 

arbete med likabehandling



Inledning
Backaskolans likabehandlingsplan består av två delar. Del 1 är en presentation av vår vision 
men innehåller också definitioner av förekommande begrepp, hänvisning till de lagtexter vi 
stöder oss på, beskrivning av de förväntningar vi har på alla dem som agerar inom ramen för 
skolan, en presentation av Elevvårdsteamet samt en konkret handlingsplan avseende hur vi 
agerar om det inträffat en kränkning, trakasserier eller diskriminering. Del 1 gäller tills vidare.

Del 2 är en årsplan som upprättas inför varje nytt läsår. Den innehåller en tillbakablick, 
utvärdering, analys och slutsatser av likabehandlingsarbetet under läsåret som gått samt en 
sammanställning över årets tillbud. Utifrån denna samlade bild formulerar vi målen för 
likabehandlingsarbetet nästkommande år.
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”Att varje individ är unik är ett konstaterande som 
innebär att olikheter mellan individer utgör en del av 
det unika. Vi anser att mångfald och olikheter mellan 
människor berikar.”

Ur pedagogisk plattform för Backaskolan



Del 1
Vision
Vår vision är att ingen elev eller vuxen på Backaskolan skall utsättas för diskriminering, 
trakasserier eller kränkande behandling. 
I förebyggande syfte skall vi därför på olika sätt arbeta med värdegrunden som ett naturligt 
och stående inslag i undervisningen: ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och 
integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. ” 
(Skollag 2010:800, 1 kap, 5 §). 
Vi ska också verka för en trivsam skola där alla kan känna sig trygga och respekterade, med 
vuxennärvaro på raster och med fungerande kamratstödjande verksamhet. 

Vad säger lagen?
Diskrimineringslag (2008:567)
1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja
lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell
läggning eller ålder.

Skollag (2010:800) kap 1
4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 
kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en 
livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna som det svenska samhället 
vilar på. 
I utbildningen ska hänsyn tas tillbarns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd 
och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga 
skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 
Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga 
personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 
medborgare.

5 § Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens 
frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan 
människor. 
Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt 
motverka alla former av kränkande behandling. 
Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

8 § Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha 
lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i 
denna lag.
I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till ändamål att motverka 
diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom 
utbildningsområdet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller anna trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

10 § i all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa 
vara utgångspunkt. Med barn avses varje människa under 18 år.
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Barnets inställning ska så långt det är möjligt klarläggas. Barn ska ha möjlighet att fritt 
uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas 
betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

Skollag (2010:800) kap 6
6 § Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett 
målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Närmare 
föreskrifter om detta finns i 7 och 8 §§.

7 § Huvudmannen ska se till att det vidtas åtgärder för att förebygga och förhindra att
barn och elever utsätts för kränkande behandling.

8 § Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de 
åtgärder som behövs för att förhindra och förebygga och förhindra kränkande behandling av 
barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att 
påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade 
åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.

10 § En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en 
elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är 
skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får 
kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i 
samband med verksamheten, är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är 
skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna
och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra
kränkande behandling i framtiden.
Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller 
en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i 
diskrimineringslagen (2008:567).

Definitioner
Diskriminering innebär att någon blir negativt behandlad på grund av kön, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, ålder eller funktionsnedsättning.

Direkt diskriminering innebär att en elev missgynnas och att detta har en direkt koppling till 
exempelvis elevens kön eller någon av de andra diskrimineringsgrunderna. Direkt 
diskriminering kan vara om skolan t ex skulle bestämma att det bara är pojkar som får spela 
fotboll på rasten.
Indirekt diskriminering är när man missgynnar någon genom att behandla alla lika. Om 
exempelvis alla elever serveras samma mat diskrimineras de elever som behöver annan mat 
av religiösa skäl.
Man kan också skilja på aktiv och passiv diskriminering.
Aktiv diskriminering innebär att någon diskrimineras genom en aktiv handling, till exempel att 
en elev med funktionsnedsättning nekas att följa med på en klassutflykt. Passiv diskriminering 
innebär att någon diskriminerar genom att låta bli att handla, exempelvis om läraren är mer 
överseende mot pojkar och låter bli att tillrättavisa dem.
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Kränkande behandling och trakasserier kan ta sig olika uttryck, såsom fysiskt eller psykiskt 
våld: exempelvis svordomar, fula ord, fasthållning, utfrysning, hot, miner, suckar, gester, 
skratt, fniss, klotter och anonyma brev, texter och bilder, såväl analoga som digitala. 
Kränkningen kan också vara materiell: exempelvis förstörda tillhörigheter eller luftad cykel. 
Trakasserier är kränkningar som är relaterade till någon av diskrimineringsgrunderna. 
Handlingen i sig behöver inte definieras som kränkande utan det beror på hur mottagaren 
uppfattar handlingen.

Definitionen på mobbning är att en eller flera personer upprepade gånger utsätter annan för 
kränkande behandling, samt att det finns en makt-obalans mellan utövare och offer (Olweus, 
1991). I en mobbningssituation är det alltså en stark part mot en svag, och detta betraktas som 
ett övergrepp. Mobbning har följaktligen inget med konflikt att göra, eftersom det i en konflikt 
finns två jämnstarka parter.

De flesta handlingar som brukar betecknas som kränkningar, trakasserier och mobbning, har 
sina motsvarigheter i brottsbalkens beskrivningar av brotten förtal, misshandel, vållande till 
kroppsskada eller sjukdom, olaga tvång, olaga hot, ofredande, sexuellt ofredande och hets mot 
folkgrupp

Befogade tillsägelser är då personal tillrättavisar en elev för att skapa en god miljö för hela 
klassen/gruppen. Detta är ingen kränkning i lagens mening även om eleven kan uppleva det 
som en kränkning.
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Förväntningar
Det är viktigt att du som elev på skolan trivs och känner dig trygg både bland
kompisar och personal. Du ska veta att vi på Backaskolan tar kränkningar på största allvar.
Om du eller någon kompis blir utsatt för kränkande behandling, är det viktigt att du
berättar för någon vuxen som du känner förtroende för.

Du kan förvänta dig av alla vuxna i skolan:
• Att vi bryr oss om dig.
• Att vi bemöter dig med respekt.
• Att vi arbetar för att du ska få en trivsam arbetsmiljö.
• Att vi agerar som goda förebilder.
• Att vi kommer att hjälpa dig om du råkar illa ut.
• Att vi kommer att ingripa mot kränkande behandling.

Vi förväntar oss av dig som elev:
• Att du bemöter andra med respekt.
• Att du använder ett vårdat språk.
• Att du följer de regler (se bilaga 1) som vi tillsammans utarbetat.
• Att du aldrig bidrar till att någon råkar illa ut.
• Att du aldrig medverkar till någon form av skadegörelse.

Du som vårdnadshavare ska veta att vi på skolan arbetar aktivt för att förebygga
kränkningar. Men som vårdnadshavare är du också en nyckelperson i detta arbete, och vi 
behöver din hjälp för att arbetet ska bli så framgångsrikt som möjligt. Märker du eller får höra 
att ditt eller något annat barn blivit kränkt, ta då kontakt med någon personal på skolan som 
du känner förtroende för. Det är också viktigt att du som vuxen förmedlar en positiv syn på 
skolan.

Du kan förvänta dig av alla vuxna i skolan:
• Att vi bryr oss om ditt barn.
• Att vi arbetar för att ditt barn ska känna trygghet i skolan.
• Att vi arbetar för en lugn och trivsam arbetsmiljö.
• Att vi ingriper mot all form av kränkande behandling.
• Att vi tar kontakt med er om något särskilt händer.

Vi förväntar oss av dig som vårdnadshavare:
• Att du meddelar skolan om du märker att ditt barn råkar illa ut i skolan.
• Att du meddelar skolan om ditt barn gjort någon annan illa i skolan - 
  så hjälps vi åt med det viktiga arbetet mot kränkningar!
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Elevvårdsteamet
Backaskolans elevvårdsteam består av rektor, skolsköterska, specialpedagog (F-9) samt två 
pedagoger som arbetar med specialundervisning med de yngre respektive de äldre eleverna. 
Elevvårdsteamet har som en av sina uppgifter att uppmärksamma tendenser till och aktivt 
förebygga kränkningar och utsatthet av olika slag, dvs det som i dagligt tal brukar kallas för 
anti-mobbningsarbete.  

Rektor Marianne Ullstad: marianne.ullstad@backaskolan.se, 040-180061
Skolsköterska Gudrun Nilsson: gudrun.nilsson@backaskolan.se, 040-180064
Specialpedagog Carin Hamn: carin.hamn@backaskolan.se, 040-6927875
Vik specialpedagog Linda Rindestam: linda.rindestam@backaskolan.se, 040-6927875  
Pedagog Iréne Hammar: irene.hammar@backaskolan.se, 040-187746
Pedagog Malin Wollmer: malin.wollmer@backaskolan.se, 040-6927983

Kamratstödjarna
Kamratstödjarna består av två elever från vardera klass 5-9. Kamratstödjarna ska fungera som 
de vuxnas extra öron och ögon, dvs de som kan vidarebefordra den information som behövs 
för att göra Backaskolan till en plats dit man går med glädje.  Det är inte kamratstödjarnas 
uppdrag att på egen hand stoppa kränkningar eller lösa problem – fokus ligger på 
fadderskapet för de yngre barnen med lekar och aktiviteter, att vara med sin fadderklass en 
rast per vecka, att vara uppmärksam på om någon går ensam på rasten samt att bidra till att 
alla blir lite mera uppmärksamma på det som sker mellan eleverna. Gruppen får en utbildning 
innan den påbörjar årets arbete.

Om kränkning trots allt inträffat
Det är viktigt att komma ihåg att det är den som upplever sig vara utsatt som har 
tolkningsföreträde, dvs har rätt att avgöra om den känt sig kränkt eller inte.

För att kränkningar ska upptäckas så tidigt som möjligt finns det vissa beteenden/företeelser 
hos såväl utsatt som förövare som kan vara varningssignaler, se bilaga 2.

Om diskriminering (direkt eller indirekt), trakasserier eller kränkande behandling upptäcks 
skall den aktivt och omgående stoppas - oavsett om de inblandade är barn eller vuxna. Vi har i 
nedanstående arbetsgång valt att inte fokusera enbart på händelser där elever blir utsatta av 
elever eller av vuxna – även om vi vet att detta är det yttersta syftet med 
Likabehandlingsplanen. Detta ställningstagande är en medveten och stark markering att alla 
former av kränkningar är helt oacceptabla och kommer att tas på största allvar genom att 
arbetsgången enligt nedan sätts i verket, samt att alla har en skyldighet att informera om att 
kränkning skett – oavsett vem det är som kränker.

Backaskolans arbetsgång vid kränkande behandling, diskriminering och/eller 
trakasserier - där elever och/eller vuxna är inblandade:

1. Information  .Om någon blir eller upplever sig kränkt är det viktigt att denna 
information så fort det överhuvudtaget är möjligt kommer fram till rätt instans: 
a: Elev som känner sig utsatt kan vända sig till sin mentor/annan vuxen, skolsköterska, 
skolledning, någon i elevvårdsteamet (rektor, skolsköterska, specialpedagog samt de 
båda pedagogerna som arbetar med specialundervisning med de yngre resp äldre 
eleverna) eller någon i kamratstödjargruppen. Kamratstödjarna har även ett postfack. 
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Om annan än skolledningen tar emot informationen, ska denne omedelbart informera 
skolledningen.
b: Vårdnadshavare som får veta att det egna barnet blivit kränkt eller att det egna 
barnet kränkt någon annan vänder sig till mentor eller till någon i Elevvårdsteamet
c: Om någon ertappar någon i färd med kränkande behandling, eller om det kommer 
till någons kännedom på annat sätt att kränkande behandling förekommit, ska denne 
klart markera att detta inte är acceptabelt, och informera skolledningen. För elev finns 
det även möjlighet att lämna ett anonymt tips i Kamratstödjarnas postfack.
d: Vuxen som känner sig utsatt kan vända sig till skyddsombud, kollega eller 
skolledningen. Om annan än skolledningen tar emot informationen, ska denne 
omedelbart vända sig till skolledningen.

2. Utredande samtal, faktainsamling samt åtgärdsplan.   Skolledningen arrangerar så 
fort som möjligt (helst samma dag) ett utredande samtal med de inblandade (gärna 
även berörda föräldrar om elev är inblandad), samt respektive mentor för kartläggning 
av vad som hänt. En åtgärdsplan skrivs, med tydliga mål för hur beteendet skall 
förändras, vilka insatser som ska sättas in, vem som ansvarar för vad samt en tidplan. 
Om ytterligare faktainsamling är nödvändig, skrivs även detta in i åtgärdsplanen. 
Samtalet och utredningen i övrigt dokumenteras. Om elev varit inblandad kontaktas 
berörda vårdnadshavare senast inom 24 h.
OBS! Vid mobbning har vi inte som rutin att sammanföra mobbare och offer, utan 
arbetar istället med individuella samtal.

3. Uppföljning.   Tid/er för uppföljningssamtal och eventuellt annan uppföljning bestäms, 
genomförs och dokumenteras.

4. Elevvårdsteamet   kopplas alltid in vid kränkande behandling där elever är inblandade. 
Teamet bevakar ärendet tills det är helt löst, dvs då alla inblandade parter förklarat sig 
nöjda med situationen – samt observerar sedan under ytterligare en period. Ärendet i 
sin helhet, inklusive efterbevakning, dokumenteras i teamets månadsprotokoll. 

5. EVK.   Vid behov kallas till Elevvårdskonferens, dvs ett elevvårdande samtal. Initiativ 
till EVK kan tas antingen av skolledning, elevvårdsteam, pedagog eller 
vårdnadshavare.

6. Anmälan till polis och/eller andra myndigheter  . Om starka skäl finns gör skolan en 
polisanmälan, dock först efter samråd med polisen. I de fall det finns misstanke om att 
barn far illa görs en anmälan till Individ- och Familjeenheten, enligt vad 
socialtjänstlagen föreskriver (SoL 14 kap 1 §). Anmälan till Arbetsmiljöverket görs i 
förekommande fall i enlighet med Arbetsmiljöförordningen § 2.

 
Uppföljning av arbetssättet ovan skall göras årligen. För att möjliggöra detta ska varje enskilt 
fall avidentifieras och dokumenteras utifrån punkterna ovan. Den avidentifierade 
sammanställningen redovisas för styrelsen.

Elev och förälder kan även vända sig till 
Barn- och elevombudet (BEO), www.skolinspektionen.se/beo  08-586 08 000, 
eller
Diskrimineringsombudsmannen (DO), www.do.se, 08-120 20 700
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Tips kring digitala kränkningar (fritt efter Rädda Barnen, www.rb.se )
1. Berätta så fort som möjligt för någon vuxen om du eller någon annan blir utsatt
2. Spara de kränkande eller hotfulla mailen och sms:en, så att de kan spåras
3. Märker du att någon blir utsatt, säg ifrån och visa att du inte ställer upp på mobbning
4. Tänk efter vad du själv lägger ut digitalt och vad du sprider vidare, man har lika stort 

ansvar på nätet som någon annanstans. Respekt är ett nyckelord, både IRL (in real life) 
och på nätet

Arbetsgång vid dåligt uppförande, som inte är relaterat till någon form av kränkande 
behandling

1. Om någon personal på skolan ertappar någon eller om det kommer till någon 
personals kännedom på annat sätt att dåligt uppförande eller brott mot skolans regler 
förekommit, ska denne klart markera att detta inte är acceptabelt, och informera 
mentor.

2. Mentor har så fort som möjligt ett samtal med den/de inblandade.
3. Mentor informerar vårdnadshavare så fort som möjligt, helst samma dag, om mentor 

bedömer förseelsen som allvarlig. I tveksamma fall rådfrågas skolledningen.
4. Om problemet kvarstår, eller om förseelsen varit mycket allvarlig kallas de inblandade 

till en Elevvårdskonferens. Initiativ till EVK kan tas antingen av skolledning, pedagog 
eller vårdnadshavare.

5. Om förseelsen är allvarlig kan det också bli tal om en extern anmälan. Om starka skäl 
finns gör skolan en polisanmälan, dock först efter samråd med polisen. I de fall det 
finns misstanke om att barn far illa görs en anmälan till Individ- och Familjeenheten. 
Anmälan till Arbetsmiljöverket görs i förekommande fall i enlighet med 
Arbetsmiljöförordningen § 2.

6. Eventuella övriga konsekvenser framgår av skolreglerna, se bilaga 1.  

Del 2 – Årsplan 2011-2012
Tillbakablick på arbetet för att förebygga kränkningar under läsåret 10-11

Förskoleklassen
Vi har haft två dagar ägnade speciellt åt likabehandling, en på hösten och en på våren. Den 
första temadagen delades barnen in i tre grupper som arbetade med knappar av alla de slag. 
Projektet låter sig inte enkelt förklaras men resultatet förutom tankar kring likheter/olikheter 
blev tre små filmer. Den andra temadagen ägnades åt lek för att främja samspel tillsammans 
med faddrarna i ettan, samt samtal kring en kortfilm.

Vi har arbetat mycket utifrån barnens lek och genom att studera gruppdynamik och samspel 
har vi kunnat se var insatser bör göras för att utveckla dessa i barngruppen. Det gäller att 
studera konfliktsituationer, hur och varför de uppstår, hjälpa barn att få tillträde i lekgrupper, 
vara involverad i deras lek, vara observant på hur barnen använder regler, undersöka hur den 
fysiska miljön påverkar. Genom att seriöst gå in och dokumentera vad som sker i samspelet 
mellan barnen och sedan studera detta i syfte att förändra/förbättra grundförutsättningarna för 
gott samspel har vi bidragit till att tidigt förebygga mycket av mobbning och kränkande 
behandling. En avhandling från Umeå universitet som heter “ Vi började se barnen och deras 
samspel på ett nytt sätt” har gjort oss nyfikna på en metod som kallas pedagogisk 
processreflektion.
Vi har också varit noggranna med informationen till och samarbetet med hemmet.
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Klass 1
Vårt minibibliotek har varit en satsning från vår sida att bidra till att öka klass 1 möjlighet att 
få en bredare och större acceptans för att vi som människor är olika och lever på olika sätt. Vi 
har ett pass i veckan som vi valt att kalla för ”umgås”.  Passet har inneburit olika former av 
dramaövningar, värderingsövningar, kompissamtal och en frågelåda. I frågelådan har barnen 
själv kunnat ställa sina frågor om livet och saker i allmänhet helt anonymt. Frågan lyfts sen i 
helklass och alla är med och diskuterar och försöker komma fram till något svar eller bara 
diskutera för att inte landa i ett egentligt svar.
Vi kan se att dessa samtal, värderingsövningar och dramaövningar har gjort att vi i klass 1 har 
ett öppet klimat på så sätt att vi vågar ställa ”obekväma” frågor. Vår satsning har fått oss att 
upptäcka att barnen vågar söka information hos de vuxna kring vardagssaker som väcker 
deras nyfikenhet men som de kanske inte vågar fråga föräldrarna om.

Klass 2
Vårt mål: Vi vill arbeta för att skapa en god gruppdynamik, där ömsesidig respekt råder och 
alla vågar uttrycka sina tankar och åsikter samt tillåts vara den man är. Vi har arbetat med 
olika värderings- och samarbetsövningar utifrån EQ-verkstans material. Vi har också arbetat 
gemensamt med treorna där vi gjort ett filmarbete kring de 7 diskrimineringsgrunderna. 

Det finns en grundtrygghet i denna klass och vi känner att det är lätt att glömma bort att arbeta 
kontinuerligt med det förebyggande arbetet. När det har varit konflikter mellan barn i klassen 
har föräldrarna varit delaktiga i att lösa det, de pratar med varandra och allt behöver inte bara 
gå genom oss. 

Klass 3
Vårt mål : Vi vill arbeta för att skapa en god gruppdynamik, där ömsesidig respekt råder och 
alla vågar uttrycka sina tankar och åsikter samt tillåts vara den man är.
Målet är inte nått och vi jobbar vidare mot det.
Vi har arbetat med följande.

 Arbeta gemensamt under vårterminen med tvåorna att göra ett undersökande 
 filmarbete kring de 7 diskrimineringsgrunderna.

 Värderingsövningar
 Lära känna övningar
 Dramaövningar där man jobbar med känslor och identitet.
 Jag-stärkande övningar.
 Träna sig på att prata och läsa högt inför klassen.

Vi har inte arbetat med följande:

 Skapa goda förutsättningar för en bra rastlek, genom att inventera bland barnen
vad som är på gång på rasten, vilket ger de barn som har svårt att komma in i
lekar en chans att få en bra start på rasten. Detta har inte blivit av, men är en god idé 
som kommer att verkställas

 Massagesagor/kontaktövningar. Detta kommer också att göras snarast.
 Försöka hitta nya strategier för våra konfliktlösande samtal med inspiration av Sverker 

Bengtsson. Sverkers föreläsning var inspirerande men vi känner att vi behöver mer 
utbildning för att ta till oss detta tankesätt mer och göra det till vårt eget. Under tiden 
har vi skött konflikthanteringen som är brukligt på Backskolan.
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Klass 4
Varje vecka har haft en lektion som kallas klassliv då vi tittar på olika begrepp som kunskap, 
vilja, människors lika värde och sanning. Klassliv kom delvis att handla om andra saker än 
vad vi tänkt eftersom vi varje fredag införde ett kompissamtal. Detta samtal tog mer och mer 
över rollen - att jobba med det sociala i klassen. Vi tycker att barnen har fått en ökad 
förståelse för varandra samtidigt som de själva har lärt sig att bli tydligare.
Vi hade en heldag tillsammans med femman där fokuserade på olika roller i en grupp.
En elev i klassen var under hösten missnöjd med hur hon behandlades av en klasskamrat. Att 
arbeta med detta fall tog en hel del tid, men det gav resultat. Sådana här ärenden måste få ta 
tid och kraft. Vi tycker att vi har kunnat reda ut det, men har man flera problem i en klass 
räcker inte tiden alltid till. Lyckligtvis har inte vi haft så många problem av den här storleken.

Klass 5
Vi har arbetat med skolans regler. Avsatt mycket tid för att diskutera hur man som grupp 
fungerar, individers välmående, språkbruk mm. En temadag har vi haft tillsammans med 
fyrorna då vi bland annat såg en film och därefter arbetade praktiskt kring våra tankar som 
den gav oss. Fyra barn i klassen har genomfört ett projket i förskoleklassen. Under läsåret har 
vi haft mentorsamtal var tredje vecka för alla elever.

Klass 6
Vi har arbetat mycket med klimatet i klassen och den jargong som finns där. Vi har medvetet 
strävat efter att förändra elevernas språk och attityder mot varandra. Vi har tydligt markerat 
vad som är oacceptabelt beteende. Vi har gjort samarbetsövningar och diskussionsövningar, 
både under likabehandlingsdagen och annars.

Klass 7
Vi har jobbat för att få arbetsro och en tillåtande atmosfär i klassen. När någon har känt sig 
kränkt har vi försökt reda ut detta genom att tala med de inblandade omedelbart.Vid  de 
tillfällen när problem har uppstått har vi tagit kontakt med föräldrarna och skolsköterskan. Vi 
har arbetar med kill- och tjejgrupper under klasstiden. Fortlöpande använder vi oss av 
symboliken i de Bonos hattar för att få syn på vårt beteende.
Klassen fick besök av en dramapedagog som förberedelse till en föreläsning om Tourettes 
syndrom. Pedagogerna deltog i en fortbildningseftermiddag på Segevångsskolan.
Föreläsningen på Mazettihuset gavs av Pelle Sandstrak, författaren till boken Mr Tourette och 
jag.
I februari hölls en temadag om likabehandling. Eleverna fick bl.a. se filmen Murder Box.

Klass 8
Klass åtta är indelad i mentorsgrupper där vi mentorer tar ett extra ansvar för ”våra barn”. Vi 
träffas regelbundet (och vid behov) och diskuterar genom aktuella frågor som berör klassen 
eller individen. Under året har vi arbetat mycket med att behålla den lugna arbetsron i klassen. 
Vi har haft diskussioner om det med jämna mellanrum. Vi har också arbetat med att hitta 
strategier för hur man som elev kan påverka sin egen skolgång. I början av läsåret gjorde vi en 
planering som vi dock valde bort när vi fick kontakt med Kulturskolan. Vi erbjöds att delta i 
ett längre projekt med bl a fortbildning för oss lärare. Projektet behandlade ”Olikheter” och vi 
arbetade bl a med en dramapedagog som kom till klassen. Vi var också och lyssnade på Pelle 
Sandtrak som berättade om hur det var att ha Tourettes syndrom. 
Under vårterminen fick vi besök av Benjamin Grünfeldt –ett överlevande vittne från 
koncentrationsläger. Vi har sett filmer som på olika sätt tar upp likabehandling och har 
diskussioner i klassen (oftast i mentorsgruppen). Vi har också en bra föräldragrupp som 
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stödjer oss i vårt arbete med att få ett bra klimat i klassen. Dyker det upp problem är det vår 
strategi att ta itu med saken med en gång.

Klass 9
Vi har följt vår plan hela vägen. Att åka till Skrylle och övernatta i vindskydd vid 
terminsstarten gav en mycket bra grund för sammanhållningen i klassen. Därefter har vi haft 
regelbundna mentorssamtal och informella samtal. En dramapedagog  arbetade med klassen 
inför en föreställning på Mazetti (av Pelle Sandtrak), för att synliggöra problematiken kring 
Tourettes Syndrom.

Arbetsgång för utvärdering och uppföljning av Likabehandlingsplanen
Efter varje läsår utvärderas Likabehandlingsplanen. En del i utvärderingen är att det görs en 
avidentifierad sammanställning över ärenden som varit relaterade till likabehandling, där 
handhavandet och utfallet av varje ärende beskrivs. Denna sammanställning behandlas 
därefter i styrelsens arbetsutskott som sätter informationen i relation till det som står i 
Likabehandlingsplanen. Styrelsen i sin helhet informeras därefter. Se vidare 
”Sammanställning av tillbudsrapporter läsåret 10-11” nedan.

En annan del är att Kamratstödjarna, tillsammans med företrädare för elevvårdsteamet, under 
vårterminen utformar och genomför en elevenkät. Syftet är att kartlägga elevernas uppfattning 
om trivsel, trygghet, arbetsglädje och arbetsro, för att få en rättvisande bild av i viken mån 
olika former av kränkande behandling förekommer, i vilka sammanhang och var.

Tredje delen utgörs av en utvärdering av målen i Handlingsplan för läsåret 2010-2011.

Hela årsplanen, dvs Del 2 av Likabehandlingsplanen, och utfallet av densamma analyseras 
och utvärderas av 

 föräldrar i form av styrelsen
 personal
 elever i form av kamratstödjare, elevskyddsombud och elevråd

för att på så sätt göra dessa delaktiga i arbetet med framtagande och fastställande av ny 
årsplan, vilket sker vid läsårsskifte.   

Sammanställning av tillbudsrapporter läsåret 10-11
Vi har valt att redovisa tillbudsrapporteringen som en mycket kortfattad samlad rapport F-9.  
Anledningen till detta är att vi är en liten skola där alla känner till alla och det annars skulle  
vara allt för uppenbart vem som varit inblandad i de beskrivna fallen. Styrelsens  
arbetsutskott är det forum som hanterar den fullständiga informationen.  

Antalet elevärenden som varit relaterade till kränkande behandling har under läsåret 10-11 
uppgått till 6 st. I ett av fallen har kränkningen varit relaterad till en av 
diskrimineringsgrunderna.

Kamratstödjarnas trivselenkät
Kamratstödjarna utformade, tillsammans med företrädare för Elevvårdsteamet (EVT), under 
våren 2011 en trivsel- och trygghetsenkät som genomfördes i alla klasser för första gången 
denna vår. Enkäten gjordes i två versioner, en med glada respektive ledsna gubbar för 
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förskoleklassen och skolår 1, och en med graderingsfrågor plus ett antal fritextfrågor till klass 
2 och uppåt – se bilaga 3. Kamratstödjarna gjorde sedan också den klassvisa 
sammanställningen tillsammans med en första analys av såväl kryss-svaren som fritextsvaren. 
Eftersom enkäten gjordes på skoltid, med de elever som var närvarande vid detta tillfälle, blev 
svarsfrekvensen 95%. 

Kamratstödjarnas spontana reaktion vid genomgången var att trivseln och tryggheten generellt 
verkade vara god eller till och med mycket god bland Backaskolans elever. I de fall 
enkätsvaren visade något avvikande beslöt kamraststödjarna att remittera frågorna till 
respektive klasspedagoger.

I Förskoleklass och skolår 1 fanns det ingen elev som inte kände trivsel och trygghet. I de 
högre årskurserna var det 5 elever som kryssat i att de aldrig kände trivsel på Backaskolan och 
3 som aldrig kände trygghet.

De äldre eleverna (2-9) tillfrågades också om arbetsro och arbetsglädje. Svaren såg likartade 
ut från de olika klasserna, flertalet svarade ”ofta” eller ”ibland”, någon till och med ”alltid”.

På frågorna som rörde om man upplevt kränkningar själv eller av någon annan svarade 
majoriteten ”aldrig” eller ”ibland”, och inte heller här fanns det skillnader mellan klasserna. 
Tyvärr hade de som svarat ”ibland” inte förtydligat sina svar.

På frågan om man upplevt att någon vuxen behandlade en elev illa fanns det ett fåtal jakande 
svar som handlade om att en vuxen haft ett otrevligt tonläge eller obefogat höjt rösten. Detta 
är en sak för skolledningen.

Eleverna ombads också definiera ”riskområden”, dvs platser på skolan eller skolgården som 
känns otrygga. De yngre barnen (förskoleklassen och ettan) kände lite oro kring kapprummen, 
omklädningsrummen på idrotten och ”skogen”, dock mindre än vid förra enkäten. I skolår 2-9 
var det ingen som definierade någon speciell plats där man känner sig otrygg.   

Klasspedagogerna, både de som haft klassen under året och mottagande, fick ta del av 
enkäterna från ”sin” klass. Enkäterna ligger till grund för klassernas värdegrundsarbete under 
läsåret 2011-2012.

Utvärdering av målen i handlingsplanen för läsåret 10-11

 Varje klass utarbetade vid läsårsstart en plan för hur man tänkte arbeta förebyggande, 
som även skulle innefatta eventuella fortbildningsbehov. Planerna godkändes av 
skolledningen, och utvärderades i samband med läsårsutvärderingen 

 Det förebyggande arbetet i klasserna har bedrivits kontinuerligt med utgångspunkt 
från den aktuella elevgruppen. Arbetet, och eventuella slutsatser man dragit av det har 
redovisats skriftligt, se ”Tillbakablick på arbetet för att förebygga kränkningar under 
läsåret 10-11”

 Nyckelorden ”dramaövningar, värderingsövningar, skapande verksamhet, 
genusbaserade gruppdiskussioner, verktyg att förebygga och lösa konflikter” som togs 
fram av skolans styrelse har använts som underlag för likabehandlingsarbetet

 Olika material, ex organisationen Friends filmer eller EQ-verkstans material som vi 
prenumererat på, har använts. De olika kompetenser som finns i kollegiet har använts 

64



på ett flexibelt och konstruktivt sätt, och det som hänt runtom i samhället har ofta fått 
tjäna som utgångspunkt för diskussioner och övningar i elevgruppen

 I de senare skolåren har vi utvecklat formerna för mentorskapet, bland annat som ett 
medel för att tidigt fånga upp signaler på kränkande beteende

 Vi hade satt som mål att ha minst 1 temadag per termin, åtminstone i de senare 
skolåren, inom området ”Förebyggande av kränkande beteende”. Detta år blev det för 
de senare skolåren en dag kring Tourettes syndrom och en dag då Benny Grünfelt, en 
av få överlevare från koncentrationsläger, besökte oss. De yngre skolåren hade sina 
egna Likabehandlingsdagar, med lite varierande innehåll 

 Den kamratstödjande verksamheten har utvecklats. Även detta år har ett av 
kamratstödjarnas viktigaste uppdrag varit att även på rasttid vara med sina 
”fadderklasser” för lek och samvaro

 Kamratstödjarna inledde sitt verksamhetsår med att analysera elevenkäterna från 
föregående år och föreslå förbättringar

 Kamratstödjarna har under slutet av vårterminen genomfört årets elevenkät med fokus 
på elevernas uppfattning om trivsel, trygghet, arbetsglädje och arbetsro. Bearbetningen 
av denna gjordes redan före sommaren. Kartläggningen ligger till grund för 
handlingsplanen för läsåret 2011-2012.  

 Ett av skolans prioriterade mål har varit att arbeta för att utveckla skolans kompetens 
och metoder i det förebyggande arbetet kring kränkande behandling/mobbing

 Rektor och specialpedagog, som under vårterminen 2010 deltog i Skolverkets kurs 
”Mobbning, kränkande behandling och diskriminering – skolpraktik och 
forskningsperspektiv, 10 hp” ska till övriga kollegor under läsåret 10-11 förmedla och 
implementera de kunskaper de fick med sig från kursen. Bland annat har Pedagogisk 
afton-tid vikts åt detta

 Vi har sett över schemat och bemanningen kring de yngre barnens idrott och duschtid
 Handlingsplanen för 10-11 har funnits tillgänglig på skolans hemsida sedan den 

fastställdes

Nulägesanalys
Trivsel och trygghet på Backaskolan upplevs generellt som mycket god. 90% av eleverna har 
i enkäten uppgett att de trivs alltid eller oftast, 8% har uppgett att de trivs ibland men 2% 
känner aldrig trivsel på Backaskolan. 94% av eleverna har svarat att de känner sig trygga 
alltid eller oftast, 5% att de känner trygghet ibland men 1% aldrig känner trygghet. 
Det förebyggande arbetet har således fungerat, men kan bli ännu bättre. Vi behöver 
framförallt ta reda på varför 2% aldrig känner trivsel och 1% aldrig känner trygghet på 
Backaskolan, och vad vi i så fall kan göra åt detta. Vi behöver också fortsätta diskussionen 
kring vikten av ett aktivt förebyggande arbete, och bibehålla vaksamheten så att detta arbete 
inte planas ut under skolans senare år. 

Våra handlingsplaner när det gäller händelser som redan inträffat har fungerat bra, och det 
kränkande beteendet har stoppats snabbt innan det vuxit till större omfattning. I detta arbete 
har den öppna dialogen mellan föräldrar och pedagoger varit avgörande.

Handlingsplan för läsåret 2011-2012
 Varje klass skall i samband med läsårets upptaktsdagar utarbeta en plan för hur man 

tänker arbeta förebyggande, dvs klassens värdegrundsarbete. Planen ska utgå från 
rubriker som är gemensamma för alla (Mål?, Vad?, När?, Varför?, Vem ansvarar?, 
Vilket material?, Övrigt). Planen, se nedan, skall godkännas av skolledningen, och 
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utvärderas i samband med läsårsutvärderingen. Klassens plan för värdegrundsarbetet 
ska publiceras på klassens hemsida 

 Det förebyggande arbetet i klasserna ska bedrivas kontinuerligt och utgå från de elever 
som ingår i gruppen samt vad man gjort tidigare. Resultatet av kamratstödjarnas 
elevenkät skall också beaktas. Arbetet skall redovisas skriftligt i samband med 
läsårsutvärderingen som underlag för nästa års handlingsplan.

 Nyckelord (framtagna av skolans styrelse 2009) ska användas som underlag för 
likabehandlingsarbetet: dramaövningar, värderingsövningar, skapande verksamhet, 
genusbaserade gruppdiskussioner, verktyg att förebygga och lösa konflikter

 Material av typen organisationen Friends filmer (www.friends.se) eller EQ-verkstans 
material, kan användas. Det är också viktigt att ta vara på kollegiets kompetenser, 
samt att ta tillvara nya influenser via böcker och kurser och vad som händer runtom i 
samhället

 Vi ska arbeta vidare med att förtydliga mentorskapet och hitta bra former för 
mentorstidens användning. Även om mentorskapet av naturliga skäl ser olika ut i olika 
ålderskategorier ska vi fortsätta att förtydliga mentors ansvar för att förebygga och 
tidigt fånga upp signaler på kränkande beteende

 1 temadag per termin inom området Värdegrundsarbete
 Den kamratstödjande verksamheten ska utvärderas och utvecklas ytterligare. 

Rastverksamheten är viktig och vi måste hitta ännu bättre former för denna
 Kamratstödjarna ska, om behov finns, revidera/uppdatera elevenkäten och utföra den 

under vårterminen
 Kamratstödjarna ska även, tillsammans med företrädare för elevvårdsteamet (EVT), 

före sommaren sammanställa, analysera och föreslå åtgärder
 Handlingsplanen ska fortlöpande delges föräldrarna via skolans hemsida
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Planer för klassernas förebyggande arbete 2011-2012

Förskoleklassen

Målet: Vi vill arbeta för att skapa trygghet och ett gott klimat i gruppen.  Vi ser året i 
förskoleklassen som ett inskolningsår på skolan, då man lär känna skolans lokaler, traditioner, 
personal och äldre barn.  

Vad: För att skapa ett gott klimat i gruppen tänker vi oss lära-kännaövningar, öva oss i att tala 
och lyssna i grupp. Genom samtal, övningar och lek  förstå och respektera varandra och 
därigenom utveckla vår empatiska förmåga. 
Vi kommer att medvetet förlägga verksamheten så att barnen lär känna alla lokaler i skolan, 
så att de hittar och känner sig förtrogna med dessa. Vi ska arbeta med skolans regler och 
introduceras i skolans traditioner och våra gemensamma dagar, tex filmfestival, Playbackarna, 
julpysseldag, m.fl. Vi knyter kontakter med äldre barn och andra vuxna på skolan genom 
temaarbeten med andra klasser, fadder- och kamratstödjarverksamhet, gemensamma raster 
och fritidsverksamhet.
      
När? Vi arbetar dagligen förebyggande med respekt och empati. I vårt schema finns tid för 
temaarbeten med åk 1, när vi så önskar. Under läsåret kommer vi också att ha extra kontakt 
med åk 5, vår kamratstödjarklass. 
Varför: Vi vill medverka till att utveckla barnens känsla för samhörighet, solidaritet och 
ansvar samt motverka diskriminering och kränkande behandling. 

Vem: Jeanette Sihvonen, Lennart Andersson och Gunilla Zelander 

Material: Verklighetsbaserade samtal utifrån barnens erfarenheter och frågor samt mycket 
inspiration från sagor och film. 

Klass 1

Målet för det förebyggande Likabehandlingsarbetet:
Att få varje elev att känna sig sedd och trygg i klassen och på skolan i sin helhet. 
Att utveckla elevernas egna handlingsberedskap i hur man löser konflikter och gör svåra val. 
Att ge eleverna kunskap om och självförtroende kring var och hur man kan får stöd i svåra 
situationer.
Att skapa en känsla /förståelse för hur olikhet berikar.  
Att arbeta för jämställdhet vad gäller kön och etnicitet.
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Vad ska vi konkret göra? 
Vi kommer att arbeta med något som vi kallar “Dilemmat”. 
Under dessa arbetspass väljer vi ut ett eller några “dilemman” (frågeställningar/konflikter), 
som dykt upp i det faktiska arbetet/leken i gruppen. Vi resonerar vidare kring vilka 
handlingsval vi upplever att det finns, ställer dessa mot varandra samt försöker se vilka olika 
konsekvenser de olika valen kan medföra.
Vi skapar en gemensam pärm där vi dokumenterar vad vi kommer fram till med eleverna.
När vi pedagoger planerar ett arbete ska vi beakta aspekten olika/olikheter .
Vårt arbete ska genomsyras av ett genuspedagogiskt förhållningssätt. 
Vi planerar två likabehandlingsdagar vars innehåll bestäms närmare beroende på vad som är 
aktuellt i gruppen för tillfället.

När? 
“Dilemmapasset”  kommer att ligga schemalagt varje vecka under läsåret.
Vi kommer att dokumentera och observera vårt eget förhållningssätt gentemot eleverna 
utifrån ett genusperspektiv och reflektera över detta på våra planeringar.

Varför? 
För att förhindra mobbing och ohälsa är det viktigt att utveckla elevernas egen förståelse för 
hur andra tänker och utveckla en tilltro till att det går att lösa konflikter.

Jämställdhet är något som vi aktivt måste arbeta med. Barn från tidig ålder görs medvetna om 
skillnaderna på könen och vad som anses lämpligt för flickor och respektive pojkar via media 
och allmänna förhållningssätt som de omges av i samhället. Detta begränsar dem i deras 
livsmöjligheter. 
Vi vill motverka främlingsfientlighet och intolerans.

Vem ansvarar?
Klasspedagogerna ansvarar för upplägget på dilemmapassen men ganska snart hoppas vi att 
eleverna kan komma att själva önska dilemman att resonera kring. 

Vilket/vilka material tänker vi utgå från?:
Vi kommer att använda oss av drama, foto och bild för att konkretisera det vi tänker under 
dilemmapassen.
Vi kommer att särskilt  granska de böcker och annat material som vi använder med tanke på 
ovanstående mål.
Vi kommer bland annat att använda oss av den amerikanske psykologen Marshall B 
Rosenbergs tankar kring hur man kan lösa konflikter. Två handdockor en giraff och en varg 
finns med oss under året. Giraffen ett fredligt djur med stort hjärta som kan se mycket med sin 
långa hals. Vargen rovdjuret som hugger och tar för sig.
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Klass 2

Målet för det förebyggande Likabehandlingsarbetet är att skapa ett tillåtande och 
accepterande klimat i och utanför klassrummet under skoltiden. Vi vill också skapa ett lugnt 
och tryggt klimat i klassrummet, utan någon form av psykiskt eller fysiskt våld. 
 
Vad ska vi konkret göra?
I åk 2 vill vi fortsätta vårt arbete med likabehandling genom att låta mångfald på olika sätt 
genomsyra undervisningen, vardagssituationer, diskussioner och möten med barnen. Med det 
tror vi att en förutsättning ligger i att våga bryta normen på många sätt. Att våga prata om och 
lyfta frågor som berör olikheter, minoriteter, vänskap, olika familjekonstellationer samt olika 
sätt att leva på ser vi som en självklarhet. Vi anser också att vi som pedagoger har ett ansvar i 
att hitta material såsom böcker och filmer som visar på både normen och det som inte anses 
vara normen i olika sammanhang. I åk 1 utformade vi en frågelåda. I frågelådan lades barnens 
olika frågor om allt och inget och vid valda tillfällen varje vecka drog vi en fråga för att 
tillsammans försöka kunna ge svar eller olika förklaringar på hur vi tänkte. Detta är vår 
förhoppning ska kunna fortsätta i åk 2, då eleverna själva önskat det. Vi kan tydigt se hur ett 
accepterande klimat gällande oliktänkande utvecklats i klassen med hjälp av just frågelådan 
som verktyg. Vi ser positiva konsekvenser av att vi köpte in några böcker till klassen. Alla 
böcker bröt normen på olika sätt. Vi önskar att inför åk2 kunna utöka vårt bibliotek med 
litteratur som kan utgöra en del i vårt (och förhoppningsvis även andras) 
likabehandlingsarbete. Redan inköpta böcker är: ”Syster Varg” av Anette Skåhlberg, 
”Badhuskrisen” av Ann Caroline Håkans och Mia Nilsson samt ”Jag vill ha Baklava” av 
Kalle Güettler och Pia Halse.
 
När?
 Fortlöpande under hela året kommer likabehandlingsarbetet att vara en del i allt vi gör. Vi 
kommer även att synliggöra vår likabehandlingsplan (precis som föregående år) genom att 
schemalägga ett pass i veckan som vi kommer att kalla för ”att umgås”. Vi ser också en stor 
vikt vid att ta tag i problem, frågor och händelser direkt när de uppstår. Varje tillfälle är unikt 
och ett förebyggande arbete är nödvändigt utifrån varje situation. 
 
Varför gör vi som vi gör?
Vi tror på kontinuitet och att inte låta likabehandlingsarbetet enbart vara ett inslag utan istället 
vara med oss i allt vi gör. Vi ser också ett resultat ifrån likabehandlingsarbetet i åk 1. Den blir 
synlig i form av en större acceptans och öppenhet mellan elever. Vi gör som vi gör eftersom 
vi anser att vi som pedagoger har ett ansvar i att aktivt kunna visa på olikheter, arbeta för 
demokrati och en ökad förståelse för människans olikheter och likheter. Genom att bryta 
normen och se på människor, händelser och situationer på olika sätt är vi övertygade om att 
förståelsen för olikheter ökar. Eleverna måste ges möjligheten att uppleva och ta del av 
berättelser som bryter normer på olika sätt. Genom att göra som vi gör tar vi aktivt ställning, 
ser oss själv som ansvarstagare och hoppas på att synen samt arbetssättet kan påverka 
eleverna positivt genom att visa på alternativa sätt att leva på, tycka, uttrycka sig och tänka. 
Genom att belysa minoriteter och det ”udda” på ett så okomplicerat (och i vardagen) sätt som 
möjligt hoppas vi att mer ska bli känt och mindre främmande. 
 
Vem ansvarar?
Erika, Maria Cristina och Jessica Z ansvarar för likabehandlingsarbetet i åk 2 ht11/vt12
 
Vilket/vilka material?
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Att låta böcker och filmer (som belyser olikheter) få fungera som ”igångsättare” och 
utgångspunkt för diskussioner och annat arbete. Genom att bearbeta olika uttryck som visas 
genom bilder och andra konstuttryck är vår förhoppning att förståelsen för olikheter och 
likheter ska öka. Redan inköpta böcker är: ”Syster Varg” av Anette Skåhlberg, 
”Badhuskrisen” av Ann Caroline Håkans och Mia Nilsson samt ”Jag vill ha Baklava” av 
Kalle Güettler och Pia Halse. 
 
Behov av kompetensutveckling?
Generellt sätt skulle vi önska att skolans personal (inte bara vi) fick bredda sin kompetens när 
det handlar om genuspedagogik. Tips på praktiska övningar, tankesätt, samt tips på material 
(litteratur, film, konst osv.)
 
 
Klass 3

Mål: Vi vill arbeta för att skapa en god gruppdynamik, där ömsesidig respekt råder och alla 
vågar uttrycka sina tankar, åsikter och att tillåtas vara den man är. Att våga säga nej och stå 
emot när någon utsätts för kränkande behandling. 

Vad: Se filmer (från URs Bara vänner), läsa böcker, olika värderingsövningar, lyssna på 
radioprogram och kontinuerliga diskussioner. 

När: Ett pass varannan vecka.

Varför: Medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för 
människor. Motverka diskriminering och kränkande behandling.

Vem: Klasspedagoger, Nina Andersson och Martin Håkansson.

Vilket/vilka material: URs TV- och radioprogram om mobbning.  Köpa in böcker till 
klassen.”Syster Varg” av Anette Skåhlberg, ”Badhuskrisen” av Ann Caroline Håkans och Mia 
Nilsson samt ”Jag vill ha Baklava” av Kalle Güettler och Pia Halse.

Klass 4

Målet: Att skapa trygghet i klassen så att alla känner att de får vara sig själv.  Att barnen ska 
våga stå emot grupptryck. Att barnen är empatiska och hänsynstagande mot varandra på nätet.

Vem ansvarar? Emma Jönsson och Mattis Gustavsson

När? Varje måndag efter lunch har vi klassliv.

Tillvägagångssätt. Kompissamtal, filmer, samtal, gruppövningar, gemensamma dagar med 
5an och 6an om t ex nätetik. 

Användbara källor: Material från UR (filmer) som finns i häftet “Det är inte okej”.
EQ-verkstan (övningar, berättelser, diskussionsupplägg.) Boken “Klassen som grogrund”.
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Klass 5

Mål: Vi vill fortsätta arbetet med att skapa ett tillåtande klimat i klassen, som föregående 
pedagoger har kommit igång med. Då har vi som främsta mål att i reflektioner och i samtal 
skapa en öppenhet som alla kan känna sig trygga med.

Vad: Se och samtala om filmer som tar upp genusperspektivet, fortsätta med kompissamtal på 
fredagar för att se hur veckan har varit, vara en kamratstödjande klass för förskolan, ha kill- 
och tjejsamtal.

När: På måndagar har vi klassråd och på fredagar kompissamtal. Solidaritet ska vara ett 
honnörsord som genomsyrar all undervisning.

Varför: För att lära eleverna att ta ett ansvar för varandra och skolan som allas arbetsplats. 
För att skapa förståelse för att rättigheter också innebär skyldigheter, och att det ligger på 
både vuxna och barn att se till att vi efterlever regler och förordningar för att bli goda 
samhällsmedborgare.

Vem: 5:ans klasspedagoger

Material: Mycket film och i teman historiska jämförelser, värderingsövningar, samtal, böcker 
och aktuella händelser.

Klass 6

Såhär arbetar årskurs 6 arbetar under läsåret för att förebygga kränkningar

Mål: Många nya barn har börjat i klassen vid terminstart så inledningsvis handlar arbetet om 
att skapa en god stämning, där alla känner samhörighet och trygghet. Vi vill att det ska finnas 
en tolerans för olikheter och att man tillåts vara den man är. Ett av våra huvudmål är god 
nätetik.

När: Regelbundet.

Hur: Mindre projekt, filmer, gruppövningar och diskussioner.
Varför: Skapa känsla av samhörighet, solidaritet och ansvar för sina handlingar och för andra 
människor.

Vilket/vilka material: UR:s TV och radioprogram om mobbing samt “Ses offline”, ett 
metodmaterial om unga, sex och internet

Klass 7

Målet för det förebyggande Likabehandlingsarbetet: Försöka skapa ett lugnare och 
mildare klimat i klassen där man får lov att uttrycka sig fritt utan att bli påhoppad eller få höra 
kommentarer, och där alla får vara med.
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Vi vill arbeta för att eleverna ska känna trygghet både i grupp och individuellt.

Vad ska vi konkret göra? Arbeta med olika material (se nedan), värderingsövningar, 
samarbetsövningar och gemensamma arbeten för att stärka vänskapsbanden mellan eleverna.
Regelbundna samtal i grupp och enskilt. Informella samtal är tillfälle ges.
Ha rastvakter där eleverna vistas inom skolans område.
Använda terminens första veckor till gemensamt arbete och utflykter i klassen för att stärka 
gruppen.

När?Vi ska löpande arbeta för att stävja dåligt uppförande. Genast slå ner på elaka 
kommentarer och liknande beteende.
Under ÄT-tiden under hösten (fredagar) ska vi lägga in det mer konkreta arbetet med olika 
material.
Under mentorstiden varje vecka.
Vid akuta behov tas tid från undervisning.

Varför gör vi just ovanstående?
Vi vill känna till hur enskilda elever mår. 
Vi vill att eleverna ska känna sig trygga med sin omgivning och sedda av oss vuxna.
Vi vill att de ska känna tillit för och våga komma till oss vid behov.
Klassen har haft en längre period då arbetsron har varit dålig. Det har tidvis varit stökigt i 
klassen och elaka kommentarer mellan elever samt ibland från elev till lärare har varit ett stort 
problem. 
Kamratstödjarnas trivselenkät vt11 visar att eleverna ofta trivs på skolan och alltid eller ofta 
känner sig trygga här. Man uppger att man aldrig eller bara ibland har känt sig kränkt, men 
flera har själva kränkt andra åtminstone ibland, och de allra flesta har upplevt att någon annan 
har blivit kränkt eller diskriminerad. De flesta gör bara ibland eller aldrig något för att stoppa 
detta och många tycker att skolan inte gör tillräckligt, även om vissa tycker att vi, inklusive 
kamratstödjarna, gör mycket gott. Några få i klassen tycker också att vi lärare inte behandlar 
eleverna lika och att just denna klass är diskriminerad av oss. Även om de flesta svarat att de 
aldrig har behandlats illa av någon lärare så är det en viktig fråga!

Vem ansvarar? Samtliga mentorer och undervisande lärare i klassen måste vara 
uppmärksamma! Det mer konkreta arbetet faller på mentorerna. Vid behov måste även 
föräldrar vara delaktiga i arbetet.

Vilket/vilka material tänker vi utgå ifrån?
http://www.bosbec.se/bra/mobbning/mobbning.php?rand=92272011-06-22T09:56:56+02:00 
Interaktivt test, vad kan du om mobbning? Från Barn och Elevombudsmannen, på 
Skolinspektionens hemsida.
Filmer om diskrimineringsgrunderna för diskussion.
Olika spelfilmer med diskussionsfrågor, med tema vänskap och relationer.
Samarbetsövningar.

Ev behov av kompetensutveckling? 
Vi behöver eventuellt hitta mer material att arbeta med som riktar sig till åldersgruppen i vår 
klass.

Klass 8
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Målet för det förebyggande Likabehandlingsarbetet är att skapa ett tillåtande och 
accepterande klimat i och utanför klassrummet, så att var och en känner att han eller hon kan 
vara sig själv och vågar stå för sina egna åsikter och känslor.

Vad/När: På mentorstiden lyfter vi dessa frågor genom att låta eleverna ge förslag på och 
diskutera vad vi alla kan göra för att skapa detta klimat. På så vis konkretiseras vår 
gemensamma värdegrund. 
Läsåret börjar med en temadag om IT-etik som kompletteras av en föreställning av gruppen 
”Ung utan pung” där även föräldrar är inbjudna att delta.
Vi tar andra tillfällen under året att belysa dessa frågor genom film och teater, t ex 
Antirasistiska filmdagarna i oktober samt på Barn och Ungdomsfilm festivalen BUFF på 
våren.
Vi för även in lekar och dramaövningar vid tillfälle för att belysa problemställningar och 
stimulera till diskussion.
I det dagliga arbetet finns vi mentorer alltid nära till hands och tar tag i saker så snart vi 
märker att det behövs. Vi försöker hålla god kontakt med hemmen.

Klass 9

Målet: Att alla elever i klassen ska känna sig trygga i skolan och lära sig bli delaktiga i 
samhället utifrån de normer och värderingar som beskrivs i Lpo 94

Vad/När: Terminen börjar med ett IT/etik-tema där vi ser filmen “E-mobbing” och 
diskuterar, för klassen, relevanta frågor. I temat ingår också att vi ser pjäsen “I love me” med 
gruppen “Ung utan pung” Föreställningen är öppen även för föräldrar, vilket förhoppningsvis 
gör att frågorna också diskuteras hemma. 
Vi har kontinuerligt diskussioner om Likabehandling i mentorsgrupper, enskilt och i helklass. 
Vi tar alltid direkt kontakt med föräldrar om det uppstår konflikter som vi inte bedömer att vi 
kan lösa i stunden på skolan. 
I svenska läser vi “Möss och människor” som vi diskuterar utifrån ett 
likabehandlingsperspektiv. I No diskuteras värdegrundsfrågor t ex hbtq.

Varför gör vi just ovanstående?: Vi har sedan åk 6 arbetat med värdegrundsfrågor 
kontinuerligt och tycker att ovanstående modell fungerat bra i klassen.

Vem ansvarar? Mentorerna ansvarar för klassen i samarbete med stora A-laget

Vilket/vilka material tänker vi utgå från?:Bl a material från Ungdomsstyrelsen samt film, 
teater och skönlitteratur (se ovan)

Finns behov av kompetensutveckling? Det finns alltid behov av kompetensutveckling  i A-
laget. Enligt vår åsikt bör skolan lägga tyngdpunkten på åk 6-7 vad gäller värdegrundsarbete 
(på högstadiet) På A-lags träffar är det viktigt att ta upp aktuellt material och ha en levande 
diskussion.
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Litteraturtips
för vuxna:

 Olweaus, Dan (1994). Mobbning i skolan – vad vi vet och vad vi kan göra. Liber
 Eriksson, Lindberg, Flygare & Daneback (2002). Skolan – en arena för mobbning.  

Skolverket
 Thors, Christina, red (2007). Utstött – en bok om mobbning. Lärarförbundet
 Frånberg, Gill, Nordgren & Wrethander (2009). På tal om mobbning – och det som 

görs. Skolverket
 Wrethander Bliding, Marie (2007): Inneslutning och uteslutning – barns 

relationsarbete i skolan. Studentlitteratur
 Det blågula glashuset - strukturell diskriminering i Sverige (2005). SOU 2005:56
 Höistad, Gunnar (2001). Mobbning och människovärde. Gothia
 [ här kommer vi att fylla på efter hand…]

för barn och ungdomar, eller för att läsa tillsammans och diskutera i klassen/familjen:
 Goldberg, Helena & La Cour Mosegard, Maruska. Slottet med de många rummen: 

Hur har du kommit till? (förskoleklass)
 Andersen, Hans Christian. Den fula ankungen  (förskoleklass- skolår 1)
 Summanen, Eddie. Familjeboken (förskoleklass- skolår 1)
 Susso, Eva. Den magiska hajtanden (förskoleklass- skolår 3)
 Skåhlberg, Anette. Jag älskar dig så mitt hjärta brister (förskoleklass- skolår 3)
 Skåhlberg, Anette. Prinsessan Kristalla (förskoleklass- skolår 3)
 Engström, Mikael. Onda ögat (förskoleklass- skolår 3)
 Lindgren, Astrid. Pippi Långstrump (skolår 1)
 Kirkegaard, Ole Lund. Gummi-Tarzan (skolår 2)
 Holm, Annika. Mod, Matilda Markström (skolår 3)
 Olsson, Ingrid. Långt ifrån cool (skolår 4)
 Thor, Annika. Sanning eller konsekvens (skolår 5)
 Schwartz, Simonette. Mitt liv som GameBoy-nörd (skolår 6)
 [ här kommer vi att fylla på efter hand…]

Filmtips
 Tur och retur
 [ här kommer vi att fylla på efter hand…]
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Bilagor
Bilaga 1. Skolregler för Backaskolan
(fastställda 2010-02-11, reviderade 2011-10-28.)

Backaskolan kan ses som ett eget litet samhälle. En del av skolans verksamhet 
går ut på att vi tillsammans, såväl barn och ungdomar som vuxna, ska bli bra 
medborgare – både i det lilla samhället och i det stora samhället utanför. Vi 
upptäcker och utvecklar våra talanger och intressen. Vi lär oss också knep och 
kunskaper för att kunna förstå och förbättra vår värld. Men, framförallt lär vi oss 
att leva tillsammans: att uppskatta och uppmuntra varandra och att lösa våra 
konflikter genom att ta hänsyn till varandras behov.

För att underlätta detta finns det regler. Några regler är grundläggande, 
och gäller i alla sammanhang:

 vi är hänsynsfulla och respekterar varandra – vi brukar inte våld mot 
varandra genom att slåss och trakassera varandra eller genom att håna och 
använda ett fult språk

 vi är mot andra som vi själva vill bli bemötta
 vi hjälper till att skapa arbetsro
 vi respekterar vår omgivning – vi förstör inte saker och lämnar inte skräp 

efter oss, utan hjälper till att hålla snyggt
 om vi ser någon som inte mår bra, vänder vi oss till en vuxen

Det finns också speciella regler…
… på lektionerna:

 Du ska vara i tid, ha med dig rätt material samt ta ansvar för god arbetsro
 Mobiltelefoner och mediaspelare skall vara avstängda och undanlagda. 

Undantag kan göras av läraren. Mobiltelefon och mediaspelare kan tas i 
beslag om eleven inte lägger undan dessa

 Datorerna får bara användas för skolarbete. Ingen mat eller dryck vid 
datorerna. För skolår F-5 ska utskrifter först godkännas av pedagog

 Spel får inte laddas hem till skolans datorer. Webbsidor med våld eller 
pornografi får inte besökas.

 Inget godis eller läsk. Tuggummi kan tillåtas i skolår 6-9 
 Var aktsam om skolmaterial såsom papper, pennor och färg. Ta väl vara 

på dina skolböcker och din loggbok. Du får ersätta dem om de förstörs 
eller kommer bort

 Vill du ta med en kompis för att besöka klassen/skolan, fråga då först din 
klasspedagog senast dagen innan
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… inomhus:
 För allas trivsel är det inte tillåtet att springa eller skrika inomhus
 Skolans telefoner får bara användas efter godkännande av pedagog 

(skriftligt godkännande skolår 6-9)
 Av brandsäkerhetsskäl är källargångarna i b 25 är endast till för att gå till 

och från lektioner
 Ingången till Hjärtat från skolgården används bara av vuxna, förutom på 

fritids morgontid 
 Varken vuxna eller elever får använda uteskor i byggnad 25, utom i 

slöjdsalarna i källaren. Till slöjdsalarna går man in via källaringången vid 
träslöjden. Elever från andra byggnader eller vuxna utifrån använder 
skoskydd eller placerar sina skor på gästskohyllan i entrén. Använder man 
skoskydd ska de återlämnas i korgen där de togs

 Ingen, förutom kökspersonal, får vistas i köken

… utomhus:
 Det är inte tillåtet att cykla på skolgården men det går bra att leda sin 

cykel. Cykelhjälm ska användas av alla under 15 år. Vid cykling utanför 
skolans område ska samtliga använda hjälm 

 Inlines, skateboards och sparkcyklar får användas om du har hjälm på dig 
och visar hänsyn. Annars kan de beslagtas och återlämnas vid skoldagens 
slut

 De delar av vår närmaste utemiljö som är bilvägar eller cykelvägar är 
INGA LEK- eller UPPEHÅLLSYTOR

 Fäladsskolans gröna asfalt får vi gärna låna, men inte kl 11-14. Det är 
viktigt att vi under övrig tid respekterar Fäladsskolans behov av lugn och 
ro och inte skriker eller bankar på fönster etc. Vi måste också tänka på att 
inte lämna kvar saker eller kläder, samt att stänga grinden efter oss men 
inte använda den som lekredskap

 Eftersom träden och buskarna i vår omgivning far illa av att man klättrar i 
dem är klättring inte tillåtet 
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… raster 0-5:
 Du får inte lämna skolgården utan vuxentillstånd. Som skolgård för 0-5 

räknas det som är innanför svart gräns på skissen. 
 Från och med femman får du gå till fotbollsplanen vid b 9 på rasterna
 Du ska vara utomhus när det är rast. Inomhusrast (t ex vid regn eller 

dansövning) är tillåten bara om en pedagog tar ansvar för eleverna
 Fotbollsspel är bara tillåtet på gräsmattan vid kullen, samt för femmorna 

på fotbollsplanen vid b 9
 Snöbollskastning är bara tillåten på gräsmattan vid kullen och i ”skogen”. 

Kan du inte skilja på lek och allvar kan du förbjudas att vara med
 För att inte skada dig själv eller någon annan är det pinnfäktningsförbud
 Pinnar, stenar och liknande som används till lek stannar utomhus

… raster 6-9:
 Du ska vara utomhus eller i rasthallen när det är rast
 För rasthallens datorer gäller samma datorregler som annars! Dvs ingen 

mat eller dryck vid datorerna, spel får inte laddas hem, webbsidor med 
våld eller pornografi får inte besökas och du får inte använda datorn för 
att kränka någon annan

 Snöbollskastning är bara tillåten på fotbollsplanen vid b 9 
 Ingen får röka på skolans område, för definition av skolans område, se 

den röda gränsen på skissen
 Från och med sexan får du under rasttid lämna skolans område

Konsekvenser
Bryter du mot reglerna får du ta konsekvenserna av detta. Om inte en tillsägelse 
räcker, kan det exempelvis få till följd att

 dina föräldrar kontaktas
 du får lämna ifrån dig saker fram till rasten eller slutet av skoldagen
 dina föräldrar, vid upprepade förseelser, får komma och hämta ut sakerna
 du tillfälligt blir utvisad från en lektion
 du får ta igen förlorad arbetstid hemma
 vid skadegörelse av skolans material eller inventarier ska du, i möjligaste 

mån, åtgärda skadan i samråd med vaktmästaren efter skoltid. I annat fall 
får du ersätta skadan 

77



Backaskolans skolgård

Röd markering = det område som vi räknar som Backaskolans skolgård
Svart markering = det område som skolår 0-5 får vistas på
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Bilaga 2. Vilka tecken ska vi leta efter för att identifiera kränkningar/mobbning?

Hos den utsatte: Hos den utsättande:

Nedstämdhet, magont, huvudvärk Aggressivt beteende
Dålig aptit, hög frånvaro Positivt inställd till våld
Inga eller få vänner Starkt behov av att dominera andra
Trasiga och ofta nersmutsade kläder Saknar empati
Streck eller sönderrivet i böckerna är mer populär än sitt offer
Ovilja att berätta om skolan Har ofta 3-5 kamrater omkring sig
Håller sig i närheten av vuxna Är fysiskt/psykiskt starkare än sitt 
offer
Överdrivet clownbeteende
Ovilja att gå till skolan
Blåmärken på kroppen
Gråter och drar sig undan vid angrepp
Försämrade skolresultat
Dröjer sig ofta kvar i klassrummet,
orolig inför eller efter rasten
Uppgiven: ”Inte lönt”
Passiv : ”Vill inte, ”Orkar inte”,
Håglös, tystlåten och grubblande
Håller sig undan, går eller står för sig själv

Fritt efter Gunnar Höistad
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Bilaga 3. Kamratstödjarnas elevenkät 2010-2011

TRIVSELFRÅGOR

Hur trivs du i skolan?

Hur känns det på rasten?

Hur känns det i ”skogen”?

Hur känns det i klassrummet?

Hur känns det i kapprummet?

Hur känns det på gympan?

Hur känns det i omklädningsrummet på gympan?

Hur känns det när du tänker på de stora eleverna?

Hur känns det när du tänker på de vuxna på skolan?

Jag är      flickapojke

Jag går i     förskoleklassenettan
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TRIVSELFRÅGOR

Jag är      flickapojke      i klass ………..

Svara på nedanstående frågor utifrån hur du upplevt det under läsåret 10/11!
Hela tiden Ofta Ibland Aldrig

Trivs du på Backaskolan?

Känner du dig trygg i skolan?

Om du känt dig otrygg:

Varför?....................................................................................................................................

Var på skolan?.........................................................................................................................

När?.........................................................................................................................................

Är det arbetsro och arbetsglädje i din klass?

Har du känt dig kränkt* eller diskriminerad**?

Har du själv kränkt någon?

Har du upplevt att någon annan blivit kränkt 
eller diskriminerad?

Har någon vuxen på skolan behandlat dig illa?

Har du behandlat någon vuxen på skolan illa?

Tycker du att skolan gör något för att 
förhindra/stoppa mobbning***, diskriminering 
och kränkningar?
Gör du själv något för att förhindra/stoppa 
mobbning och kränkningar?

* med ordet kränkt menas att man tagit illa vid sig då man blivit utsatt för exempelvis 
svordomar, fula ord, fasthållning, utfrysning, hot, miner, suckar, gester, skratt, fniss, klotter, 
texter eller bilder på papper/på nätet/ i mobilen eller fått sina grejor förstörda
**diskriminerad betyder att man upplevt att man blivit sämre behandlad för att man är kille 
eller tjej, kommer från ett annat land, har en annan religion, har en annan sexuell läggning, 
har ”fel” ålder eller har ett funktionshinder
***mobbning är att man flera gånger utsatts för kränkningar, och att den som utsätter en har 
ett övertag på något sätt VÄND!

81



Något annat som hör ihop med detta och som är viktigt för oss på skolan att veta? 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………….. 

Tack för hjälpen!

Kamratstödjarna på Backaskolan
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Den pedagogiska verksamhetsberättelsen – bilaga 10

Fritidshemmet

Inskolning
Detta läsår har vi provat på en ny modell vad gäller inskolningen av de nya förskolebarnen.
Istället för att som tidigare år vänta med att blanda sig med de andra fritidsbarnen och inte 
välja verkstäder mellan klockan tre och fyra, har barnen i förskoleklassen redan från start 
samarbetat med ettorna och haft gemensamma verkstäder med dessa.
Ettorna begränsade sitt verkstadsval och kunde istället agera mer som faddrar i de två 
verkstäder som erbjöds de bägge grupperna (ettorna hade möjlighet att dessutom välja 
aktiviteten i rörelserummet). Försöket föll väl ut. Förskoleklassen kom betydligt snabbare in i 
att göra val och förflyttningar i huset under fritidstiden och erbjöds på detta vis också fler 
aktiviteter under sin inskolning.

Leklådor
Vi har under året som gått fortsätt att bygga upp leklådor med olika material för att främja 
leken på fritids. Nya spel för olika åldrar har också köpts in.

Verkstäder
Honnörsorden på fritids har varit frivillighet och lust. Eftermiddagsverksamheten under 
skolåret har utformats som olika stationer/verkstäder vilka barnen fått välja mellan. 
Ambitionen har varit att få till en stor bredd mellan de olika aktiviteterna, ute-inne, 
stillasittande-fysisk aktivitet samt finmotorik-grovmotorik.

Fritidsråd och dokumentation
Under våren startades ett fritidsråd som träffas på skoltid.
I de olika fritidsgrupperna gjordes också en undersökning kring barns tankar om skola/fritids. 
Barnen har ritat och dramatiserat sina upplevelser. Detta har sedan lyfts på 
fritidspedagogernas planeringar.

Loven
Fritidspedagogerna försökte under året att få en jämnare fördelning kring hur man använder 
sin planeringstid vad gäller skola/fritids. Veckan före loven har planering för fritidshemmet 
prioriterats.
Aktiviteter utanför skolan på loven har varit grillning och bad.  Under påsklovet anordnades 
ett konditoritema. Sporthallen har använts frekvent under alla loven.

Öppettider
En motion från årsstämman angående tidigare öppettider på fritids gav i resultat att vi på prov 
i slutet av vårterminen öppnade 6.45. Försöket kommer följas upp vid nästa läsårsstart.

Debatten
Fritidspedagogernas yrkesroll har debatterats mycket under året. Beslutet att inte ge dessa 
någon lärarlegitimation och den diskussion som följde kring vem som ansvarar för 
verksamheten

Fritidspedagogerna
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Förskoleklassen

Förskoleklassen har under det gångna året bestått av 20 elever och tre pedagoger.
I vår verksamhetsberättelse vill vi berätta om fyra olika pedagogiska arbeten som för oss har 
utmärkt läsåret 2011/2012.

Alfons Åberg. Sedan september månad har vi , genom att läsa en Alfons-bok i veckan, tagit 
oss igenom så gott som alla böckerna. Som ett led i att bearbeta historierna har vi några dagar 
efter högläsningen spelat upp berättelsen som teater för barnen. Från början var barnen 
åskådare, men allt eftersom terminen gått, har de mer och mer börjat inta scenen med oss och 
spelat alla andra roller runt omkring Alfons och Pappa. Under kulturveckan spelade barnen 
helt själva Alfons-teater för skolkompisar. Den 16 maj besökte vi Kulturen i Lund och lekte 
gott i deras fina Alfons-utställning!
Tanken är att vi ska hinna fira Alfons 40-årskalas!

Om höstens fokus handlade om att jobba med gruppen, lära känna varandra och skolan med 
vad allt det innebär, så har vi under våren försökt låta barnen få en chans att styra delar av 
verksamheten. Efter jul inledde vi en projektperiod, som innebar att barnen kunde välja att 
fördjupa sig efter intresse, de tre projekten var:
Teater/film/datorer (Barnen kunde välja teater eller film och utöver det - eller enbart - 
dator):
Teater: Ett barn eller två tillsammans skrev ett manus och sökte skådespelare. Ett manus åt 
gången tränades in, man hjälptes åt med rekvisitan och stycket spelades upp, allt under en 
vecka. Därefter var det nästa grupps tur! Fokus lades vid att det ska vara en historia med 
början-mitt-slut och den ska vara intressant för andra! 5 pjäser spelades upp och ca 12 barn 
deltog.
Film: Fyra barn jobbade med tre manus, som de sedan anlitade skådespelare till och hjälpte 
till att fixa rekvisita och kläder till inspelningsdagen, för att sedan försöka regissera och 
förklara sina tankar till sina medskådisar. De var också med vid redigeringen.
Dator: Ungefär femton barn har i grupper arbetat med olika dataprogram inom ramen för 
elevdata. För att öva upp datorvana började vi med enklare mattelekar och program, för att 
hitta på tangentbordet. Vi avslutade med att alla fick göra en tecknad serie som visades upp 
för hela klassen eller enbart några kompisar.

Barnens timme, ett steg i att få vara med att påverka verksamheten: Två och två har barnen 
fått planera innehållet utifrån ett, för dem, gemensamt intresse. De har försökt hitta en 
“gemensam nämnare”! De har tränat sig i att välja ut fakta, tillföra sina egna kunskaper och 
berätta om detta ämne inför klassen.

Samarbete med ettan. Vi inledde ett samarbete, ett utbyte av elever, med åk 1. Detta för att 
försöka tillgodose och ta vara på barns olika förutsättningar, i båda grupperna! Barn från ettan 
kom till förskoleklassen för språklek och fri lek, barn från fsk gick till ettan för andra 
utmaningar!
Ett arbete som känns angeläget att fortsätta och låta utvecklas!
                                                                                               
Jeanette, Lennart och Gunilla
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Årskurs 1 

En kort beskrivning av vårt Tema
Vi har lärt känna Mini genom vår läsebok. Han bor i Miniland, där det finns en grotta kallad 
blå grottan. I den bor det en snäll trollkarl. Allt hade varit frid och fröjd hos dem om inte 
draken funnits. Han kommer från Skuggans land och är inte snäll. Det hemska är att draken 
nu gett sig in i Andra landet, det har vi hört av Milli som gett sig av därifrån på grund av 
draken.
Vi har aldrig träffat Mini på riktigt men han har lämnat lite spår efter sig i klassrummet 
ibland. En dag gjorde vi en brevlåda till honom och skrev sedan massor av brev. Vi fick svar 
från Mini. Han skrev att det snart skulle komma andra, vi visste inte vilka.
Sedan kom de. En båt med en last från Andra landet till Miniland, kom av misstag till oss 
istället. Vi undersökte lasten och upptäckte att det låg 21 pysslingar gömda under den. De 
hade flytt från Andra landet för att komma undan draken. Vi har tagit hand om alla 21. Som 
tur är hade de var sitt pass med sig så att vi vet vad de heter. Kommunen har hjälpt oss och 
gett dem ett hus. För när människor på flykt kommer till vårt land ger man dem plats i en 
flyktingförläggning innan de får ett riktigt hem.
Vi har sökt uppehållstillstånd åt dem. Strax innan jul fick vi positivt besked av 
Migrationsverket, alla tjugoen fick tillfälligt uppehållstillstånd.
Vi har försökt ta reda på så mycket som möjligt om deras land, genom att lyssna på dem och 
ge dem en röst. Genom att undersöka innehållet i de väskor de hade med sig har vi också fått 
ledtrådar att spinna vidare på.
De har en religion kallad Pysslism och vi har byggt en modell av deras religiösa hus. Det 
finns en religös skrift kallad "Pysselboken". I den kan man bland annat läsa om hur deras 
gudar uppstod och vilka högtider man firar. Vi har firat månfester och haft en av deras 
bytardagar.

Vi valde detta tema för att vi ville arbeta utifrån ETT sammanhang som skulle löpa under en 
längre tid och som kunde rymma många olika trådar. Vi har utgått och lyssnat mycket på 
barnens egna tankar och dessa har också gett oss fart vidare och nya ingångar i temat. Tanken 
var att pysslingarna skulle få möjlighet att återvända genom att vi byggde upp Andra landet 
igen med hjälp av vår fantasi och undersökningar i Stora världen (den världen som vi lever i). 
Till vår hjälp hade vi varelsernas väskor med olika innehåll. Innehållet ledde oss in på 
religion, mat, styrelseskick, hantverk, försörjning, lekar, växt- och djurliv.
Även bidraget till filmfestivalen kopplades till temat. Vi gjorde en gemensam film som 
handlade om när draken kom till Andra landet.
Under kulturveckan kunde andra klasser ta del av temat genom en liten föreställning där man 
gick till olika stationer. Även föräldrarna fick ta del av denna föreställning på kvällstid.

Svenska
Vi har lärt oss att läsa genom att

 exponeras för frestande böcker som många gånger varit kopplade till temat och som 
utmanat dem och fått dem att ställa frågor

 kommunicera med Mini,
 bearbeta egna texter via LTG
 läsa Miniboken
 skriva på dator och
 läsa mängder av kiwiböckerna
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Att tala inför grupp, då vi t ex redovisat hur det är ställt i Andra landet, har vi övat på mycket 
då vi fört pysslingarnas talan. Att lyssna på varandra har vi gjort i lika stor mängd, även om 
det har varit svårare.
Högläsning av skönlitteratur har skett 2 gånger per dag.
Vi har arbetat med hur man skriver genom att prata om den röda tråden, funderat på 
skillnaden mellan sagor med och sagor utan problem och sedan själva försökt skapa.

Ma. Vi har följt gången i Safari men varvat arbetet i matteboken med mattedrama, origami, 
rytmer och spel.

Det sociala:
Vi har arbetat med något som vi kallar “Dilemmat”.
Under dessa arbetspass har vi valt ut ett eller några “dilemman” (frågeställningar/konflikter), 
som dykt upp i det faktiska arbetet/leken i gruppen. Med hjälp av drama och bilder har vi 
beskrivit dilemmat för varandra. För att sedan resonera vidare kring vilka handlingsval vi 
upplevt att det finns och försöka se vilka olika konsekvenser valen kan medföra. Vi har skapat 
en gemensam pärm där vi dokumenterat vad vi kommit fram till med eleverna.
Två handdockor en giraff och en varg har funnits med oss under året. Giraffen ett fredligt djur 
med stort hjärta som kan se mycket med sin långa hals. Vargen rovdjuret som hugger och tar 
för sig.
I arbetet med temat och de små pysslingarna/flyktingarna har det hela tiden kretsat väldigt 
mycket kring värdegrundsfrågor.
Med massagestunder och massagesagor har vi försökt skapa lugn och tillit till varandra.
Vi har också tränat oss på samspel i olika dramalekar.

Delaktighet
Vi har haft regelbundna klassråd, deltagit i skolans Lilla elevråd och under våren även i det 
nybildade fritidsrådet.
För att även föräldrarna ska känna sig mer med har vi en tankeöverföringsbok som vandrar 
mellan skolan och hemmet. I den kan vi diskutera olika problem som dyker upp typ
leksaker på skolan eller stämma av de individuella målen mer regelbundet.
Då vi pedagoger inte vet något om Andra landet (temat) har barnen blivit tvungna att 
formulera sig i olika frågor vilket lett till en större delaktighet.
En digital veckobok med bilder från den gångna veckan har delats av klassen via Google docs 
på klass-sidan för att skapa en förståelse och insyn för föräldrarna kring innehållet i det vi gör.
Ett flertal föräldrar har kommit till klassen för att berätta om något, sitt arbete eller något 
annat intressant.

Samarbete med förskoleklassen
I år har vi prövat ett samarbete som bygger på att förskolebarn har haft möjlighet att gå in i åk 
1 för att arbeta med ma eller sv, medan ettor har erbjudits verksamhet i förskoleklassen.  

Musik
Vi har under året skapat en egen gemensam repertoar för klassen samlat i en pärm.
Sånger med rörelser till, har stått högt på agendan. Eleverna har uppmuntrats att skapa egna 
nya verser till melodier och lägga rörelser till dessa. För att träna takt och puls har vi använt 
oss av många ramsor med rytm och klapplekar.
Vi har genom att dansa använt kroppen och rörelsen som uttrycksmedel i ett musikaliskt 
sammanhang.

86



Idrott  
Förutom den idrott som klassen haft tillsammans med Karolina Komstedt under hösten och 
Mari Nilsson under våren har utomhuslekar och dramalekar ingått i undervisningen i stort sett 
varje vecka.
I perioder har vi också dansat mycket.

Aktiviteter utanför skolan
Vi har varit på Hipp och sett deras föreställning “Momo och kampen om tiden”.
Under vår tematid har vi besökt tre olika religiösa samlingslokaler, Kirsebergskyrkan, moskén 
och ett buddhistiskt tempel.
Vi har besökt Tekniska museet för en guidad tur av niornas projekt “Staden”.
Vi har deltagit i Kulturskolans prova på-verksamhet.
I juni åkte vi på en klassresa till Wanås slott och park där vi deltog i en workshop och tittade 
på samtidskonst.

Lena H och Sara N

Årskurs 2

Svenska
Stor fokus har legat på läsningen. Alla barn hade daglig högläsningsläxa på cirka femton 
minuter. En dag i veckan har vi haft läsgrupper där vi delat barnen i två grupper. Under det 
passet har vi jobbat utifrån boken “Byn vid havet”. Här har vi fokuserat på ordförståelse, 
läsförståelse och vi har haft högläsning samt arbetat med instuderingsfrågor till texterna och 
bild. Malin Wollmér har en gång i veckan arbetat med de barn som har behov av extra stöd 
inom svenskan. Varje dag har vi haft högläsning av pedagog och minst tre gånger i veckan har 
barnen haft tyst läsning. Vi har arbetat med skrivprocessen där vi så smått har börjat gå in på 
hur en berättelse är uppbyggd. En skrivarverkstad där olika delar av en skriftlig produktion 
övas. T ex hur många sätt man kan börja en berättelse på med olika typer av inledning. Vi har 
arbetat mycket med grammatik och i synnerhet våra ordklasser, vokaler och stavningsregler. 
Vi har arbetat mycket med diktering kopplat till naturkunskapen och våra samhällsorienterade 
ämnen. Barnen har fått uppgifter i att skriva fint där fokus legat på att lära sig hur man formar 
bokstäver och vi har tränat mycket på “bokstavshuset”. De svenskmaterial som vi använt 
under detta läsår är “Språkskrinet”, “Läs- och skrivdax” samt “Veckans ord” samt vår 
teamboard. Varje vecka har barnen rättstavningsläxa hämtad från “Veckans ord”. Ett 
studiebesök i Danmark har inspirerat oss att tillverka och använda oss av olika redskap för att 
öva grammatik, rättstavning och matte på ett sätt som även tar med fysisk aktivitet.

Matematik
Vi har använt MatteDirekt Safari och kombinerat den med praktisk matte både inomhus och 
utomhus. De barn som blivit klara fort har blivit utmanade med en svårare bok där de fått 
jobba i grupp och där fokus legat på att lära sig diskutera matematik och lösa problem 
tillsammans. Vi har arbetat med problemlösningar där vi har pratat mycket matematik och 
barnen har fått träna sig i att samarbeta och komma med lösningar tillsammans. Vi har arbetat 
mycket med våra 10-kamrater både teoretiskt och praktiskt. Vi har arbetat mycket med 
klockan under läsåret och här har vi tagit till vår teamboard för att levandegöra den. 
Teamboarden har använts mycket i matematikundervisningen. Varje vecka har barnen haft 
matteläxa. De har gjort två stycken diagnoser för åk 2 som vi fick av vår specialpedagog 
Linda. Linda och Malin har en gång i veckan arbetat extra med de barn som är i behov av 
extra stöd i matematiken.
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NO/Teknik
Under läsåret hade vi ett tema om kroppen och våra sinnen. Vi tittade på filmer som vi 
samtalade om, gjorde olika experiment, diskuterade kostcirkeln, skrev faktatexter och läste 
texter. Vi har också arbetat med året där vi pratat mycket om våra årstider, månader och gått 
in på växters och djurs liv. Vi har haft ett trafiktema där vi lärde oss om cykelns delar och hur 
våra olika fordon har sett ut och utvecklats sedan de uppfanns. I dessa arbeten har vi haft stor 
användning av vår teamboard.

So 
Vi har arbetat mycket med historia kopplat till vår läsbok “Byn vid havet” som tar upp många 
viktiga bitar såsom religion, sjukdomar och barns rättigheter mm. Vi startade på vikingatiden 
och tog oss sedan fram till nutid med fokus på Norden och i synnerhet Malmö. Här har vi haft 
många intressanta diskussioner om hur människans levnadsförhållanden ändrats under våra 
århundraden. Detta arbete kommer under åk 3 att leda till digitala berättelser. Vi har haft 
kartkunskap och även arbetat med väderstreck. Vi har pratat om kvinnors rättigheter förr 
jämfört med nu. Vi har haft ett kortare tema om trafik. Även här har vi haft stor användning 
av vår teamboard. Under detta läsår har vi haft besök av kända personligheter som varit 
knutna till det vi läst eller pratat om. Vi har haft ett minitema kring mänskliga rättigheter där 
följande punkter har ingått: människovärde, rättvisa, rättigheter, skyldigheter, frihet och 
demokrati.

Bild

Erika arbetade med bild under höstterminen, och då fick eleverna
- Arbeta med bilder för att förstärka sitt berättande, sitt budskap eller sin skrivna text
- Arbeta med bild för att förmedla olika känslor och känslouttryck
- Målat med enbart grundfärgerna blå, röd och gul
- Ta del av, tittat på och läst om gatukonst/streetart från Berlin, New York och Malmö.
- Skapa sin egen gatukonstmålning med inspiration från redan skapade verk
- Använda olika sorters material som kolpennor, akryl och pastell
- Göra en egen målning på duk
- Måla och tecknat till musik, med inspiration från både litteratur och film

Under våren har vi arbetat vidare med bild kopplat till musik där barnen fått måla sina 
känslor. Vi har målat bilder kopplat till vår läsbok “Byn vid havet” och vårt historiearbete. Vi 
har haft reception av olika bilder i smågrupper.

Musik
Erika har haft musik under höstterminen, Jessica under vårterminen. Vi har haft musik 
kopplat till bild där vi pratat om olika musikgenrer och där vi målat våra känslor som uppstår 
när vi hör musik. Detta har vi sedan redovisat och diskuterat. Vi har haft dans och rörelse i 
klassrummet samt ett pass med “Discopoesi” tillsammans med Cecilia Nordlund. Här fick 
barnen dansa och tillverka egna små låtar.

Engelska
Ungefär en gång i veckan har vi haft 30 minuter engelskundervisning. Här har vi tränat på 
sånger, säga små fraser till varandra och vi har gjort lättare skrivuppgifter. Vi har använt 
teamboarden en hel del för att titta på engelska filmer från FLOD och sånger. Vi har tränat på 
veckodagarna, att räkna från 1-10, våra kroppsdelar och bondgårdsdjur.
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Utflykter
Tillsammans med åk 3 har vi gjort en Skåneresa. Då besökte vi bland annat Glimmingehus 
där vi fick en guidad tur och Ale stenar.   

Idrott
Barnen har haft en timmes idrott varje vecka, tillsammans med Karro och Mari. Det har också 
haft ett par idrottsdagar. Under våren har vi haft mycket rörelse utomhus med barnen som 
varit kopplat till våra svensk- och matematikpass. Under våren har klassen gått på simskola på 
Segevångsbadet.

Tema
Under läsåret hade vi tillsammans med åk 3 ett tema om kroppen och våra fem sinnen.  Vi har 
haft ett mindre tema om trafiken. Vi har haft ett mindre klasstema om vikingatiden och 
asatron. Här har vi haft stor användning av vår teamboard.  

Hemkunskap
Här var tanken är att gå genom olika områden. Fram tills nu har vi hunnit med konservering. 
Tanken är att det ska resultera i en receptbok. Förutom att knyta detta ämne till matematiken 
kommer även svenska och bild in. Barnen skriver recepten för hand och ritar en bild till varje 
recept. Matematik och svenska har integrerats med fritids där vi startade “Restaurangen”. 
Barnen tog reda på priserna för mellanmålsmaten, anpassade dem till enstaka portioner samt 
skrev och dekorerade prislistorna. Barnen har sedan fått prova på att vara restaurangbesökare 
där de beställt sin mat och betalt med låtsaspengar. De har även fått agera serveringspersonal 
där de tränat på att ta upp beställningar och ta betalt. Vi har även haft kökspersonal som har 
fått lära sig hur man sköter en “restaurang” där hygien och behandling av varor ingår.   

Erika, Jessica Z och Maria Cristina

Årskurs 3

Svenska
Vi har arbetat en del utifrån böckerna Läs- och skrivdax, Veckans ord och Språkskrinet. 
Barnen har haft läsläxa i Läsdax och de texterna har vi arbetat med på olika sätt, bl a genom 
högläsning för varandra, diskussioner, jämförelser med sina egna liv och skrivuppgifter.

Dagligen har vi haft egen läsning, skönlitterära böcker som barnen själv valt och därefter har 
de skrivit bokrecensioner. Vi har fortsatt arbetet med berättelsers uppbyggnad, ordklasser och 
stavningsregler. Malin Wollmér har arbetat med materialet ”Skrivdans” med de barn som 
behövt träna extra på att skriva. Klassen har gjort 8 nationella prov i ämnet.

Matematik
Vi har använt MatteDirekt Safari och kombinerat den med praktisk matte och diskussioner 
kring olika lösningar. Klassen har gjort 7 nationella prov i ämnet.

No
Under hösten har vi haft ett tema om kroppen tillsammans med tvåorna. Barnen arbetade i 
olika grupper där vi såg filmer (Topp till tå), utförde experiment, diskuterade kostcirkeln, 
övningar utifrån våra sinnen mm. Klassen har även arbetat med återvinning, hållbar 
utveckling, egenskaper kring luft och vatten, kraft och rörelse.
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So
Vårt historietema om forntiden som startades i årskurs två avslutades med en digital 
berättelse. Vi har regelbundet under året sett Lilla aktuellt och diskuterat nyheter. Barnen har 
också redovisat nyheter i helklass. Närområdet har undersökts och även närområdets 
trafikmiljö. Vi har läst och sett film om olika religioner, Kristendomen, Buddismen, Islam, 
Hinduismen och Judendomen. Barnen har arbetat med Skåne och med kartuppgifter.

Engelska
I halvklass har vi haft engelska och arbetat med boken What´s up. Fokus har legat på att våga 
prata genom att lära oss ramsor, sjunga och föra enkla dialoger. Vi har även sett engelska 
filmer.

Slöjd
Barnen har haft träslöjd ett pass i veckan med Mats Hansson.

Bild
Vi har integrerat bild i alla ämnen. Barnen har också haft reception kring olika bilder. 
Konstnärerna Misaki Kawai, Louise Bourgeois och Matisse har vi inspirerats av.

Film
En digital berättelse om forntiden.

Utflykter
Vi har besökt Konsthallen och Moderna museet. Tillsammans med tvåorna har vi gjort en 
Skåneresa.

Idrott
Barnen har haft en timmes idrott varje vecka, tillsammans med Karolina Komstedt och Mari 
Nilsson. Det har också varit tre idrottsdagar. På tisdagar har vi haft rörelse med barnen i 
halvklass och på fredagar har vi använt bollhuset.

Projekt
Tillsammans med danska ZeBu och en teaterpedagog har vi deltagit i ett projekt där det 
svenska och danska språket låg i fokus. Ett utbyte med en tredjeklass från Köpenhamn och 
som avslutades med att vi deltog i Springfestivalen.

Utifrån filmerna ”Vara vänner” har vi arbetat med vår värdegrundsplanering.
Nina Andersson och Martin Håkansson 

Årskurs 4 

Under läsåret har olika pedagoger arbetat i klassen. Emma och Mattis har haft huvudansvaret 
för klassen och Emma haft matte, NO, teknik och tema. Sara S har arbetat med svenskan, 
Per/Max/Tobias med engelskan, Jessika med bild och Mats och Tina med slöjd, 
Karolina/Mari med idrott, Mats och Linus med musik, Mats med geografi, Linus och Mattis 
med tankesmedja. Elevantalet har varit 22 stycken och klassen har ingått i mellanarbetslaget, 
årskurs 4 – 6.
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Matematik
Vi har jobbat med boken Matte-borgen 4A och 4B. Till varje kapitel har vi försökt att  jobba 
en del med kluringar/utmaningar i grupp och enskilt. Vi har haft praktisk matte och så har vi 
pratat matte.  Då och då har eleverna fått jobba med olika mattespel på datorerna. Varje 
kapitel har avslutats med en diagnos.

Kultur
Vi var och såg en teaterföreställning på Mazetti.  Vi såg även en film när det var BUFF. Vi 
besökte Tekniska museet och tittade på niornas utställning. Se även nästa rubrik.

Äventyret i Wasahus
Drömmarnas hus bjöd oss på ett äventyr på temat vatten i Fulltofta-skogen. Emma och Mattis 
fick instruktioner om hur eleverna skulle förberedas inför äventyret, bl a med “kunskaper om 
vatten” och samarbetsövningar. Äventyret var ett slags rollspel där eleverna skulle lösa en 
vatten-konflikt.

Klassliv
Vi har genomfört samarbetsövningar av olika slag. Vi har ett flertal gånger sett en kortfilm 
med efterföljande samtal. Vi har alltid försökt att välja filminnehåll utifrån det vi tycker är 
klassens behov för stunden.

Tankesmedjan
Vi har utforskat och beskrivit kreativt tänkande, där barnen bl a har gjort serier om hur man 
kan gå från “ingen idé” till “en idé”. Vi har även arbetat med kritiskt tänkande, bl a genom att 
lösa deckarmysterier, vad som utmärker en bra detektiv och genom att jobba med slutledning. 
Vi har även funderat över hur man kan veta saker och kommit in på klassiska filosofiska 
frågor.

Tema
Vi utgick ifrån begreppet rörelse. Klassen fick hitta bilder som för dem visade rörelse. 
Därefter fick de sortera dessa rörelser och kategorisera de olika grupperna. De fick skriva sina 
funderingar om rörelse utifrån frågor. Eleverna fick experimentera med rörelse, bl a genom 
vår flygtävling från skolans tak, som sedan blev föremål för analys! Slutligen gjorde eleverna 
filmer om krafter; tyngdkraften, friktion, centrifugalkraften, erosion, tsunami. Och allra sist 
fick eleverna svara på frågor för att visa vad de lärt sig under temat och förklara i samtal 
utifrån bilder hur olika krafter samverkar.

Teknik
Vi började med att prata om vad teknik är och sedan gick vi över till att jobba med olika 
förvaringar. Här jobbade vi både teoretiskt och praktiskt.

NO
Vi har jobbat med grundämne, surt och basiskt, kemiska reaktioner, blandningar och lösningar 
samt kemikalier i hemmet. Vi har varvat laborationer med att läsa och att skriva faktatexter. 
Vi har även jobbat med eld/brand och då såg vi en film och jobbade med ett häfte som 
myndigheterna för samhällsskydd och beredskap gett ut.

Svenska
Arbetet har varit förlagt till tre 80-minuterspass per vecka, två pass halvklass och ett pass 
helklass. Eleverna har arbetat i boken Språkgodis, främst har den fungerat som läxbok, ibland 
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har vi arbetat i den under lektionerna. I boken har eleverna t ex arbetat med ordklasser, 
ordkunskap, stödord, förkortningar, talspråk, serier mm. Under lektionerna har eleverna 
arbetat med det som boken lyfter fram samt skriv- och stavningsregler, muntliga 
framföranden, läst högt och tyst, skrivit bokrecensioner samt lyssnat till högläsning. Under 
vårterminen har eleverna också haft rättskrivningsord i läxa. När de skrivit orden i skolan har 
de fått sätta in dem i en given mening och därigenom tränat sig i att skriva meningar med stor 
bokstav och punkt samt avsluta med lämpligt skiljetecken. Eleverna har också arbetat med att 
muntligt och skriftligt beskriva bilder, för att utveckla sitt ordförråd samt begrepp.

Klasstidningen
Ungefär halva klassen har skrivit artiklar till klassens skoltidning. Idén om att göra en 
klasstidning kom upp på ett klassråd och väckte stor entusiasm hos många av barnen. 
Resultatet blev inrikes- och utrikesreportage, dikter, sagor, Backaskolehändelser och 
intervjuer, mm. Vissa av artiklarna blev föremål för text-analys och tolkning i klassen. Två 
barn redovisade om Anne Frank och judeförföljelsen under andra världskriget. Eleverna 
rättade sina texter noggrant och fick respons av Mattis, vilket ledde till att mål för det egna 
skrivandet växte fram under hand. Tre barn valdes in i, och utgjorde, redaktionen.

Engelska
Vi har fokuserat en stor del av undervisningen på att våga prata engelska genom diverse 
övningar och lekar. Eleverna har även fått jobba med engelska texter, engelska hörövningar 
samt skriva en del på engelska. Fokus har även legat på att utöka det engelska ordförrådet.

Geografi
Vi har gjort en Sverige-resa och besökt de 25 landskapen med hjälp av film och texthäfte.
Vidare har vi gått igenom kartan och dess rutsystem och symboler. Vi har också tittat på olika 
landsformer. De har också fått göra egna kartor med egna länder och ritat upp med symboler 
och färger. Vi har också studerat olika näringar och livsmiljöer. En diskussion om 
miljöpåverkan har vi haft som genomgående tema.

Bild
Vi har arbetat med ett större projekt “en liten designprocess” där eleverna har arbetat med en 
process i flera steg från skiss till färdig produkt samt fotograferat sina keramiska burkar och 
gjort en presentation av arbetsgången där de försökt visa de skisser som legat till grund för 
idéutveckling och det färdiga arbetet. De har arbetat med att teckna en ting avbildande och 
sedan använda teckningen vidare och förstora, göra 3d-modeller i lera och till sist i full skala.
Vi har även arbetat med självporträtt med silkespapper där vi också arbetat i flera steg.
Emma, Mattis

Årskurs 5

När höstterminen startade var Per Lindberg och Mats Hanson klassens mentorer. Per slutade i 
mitten av höstterminen och under tiden som hans efterträdare rekryterades vikarierade 
Maxemilian Roberts. Tobias Klebe tillträdde vid årsskiftet.

So
Historia: Vi avslutade ett arbete om Medeltiden som startades under höstterminen. Barnen 
skapade egna karaktärer som levde under denna tid och fick sedan redovisa för varandra. Vi 
avslutade med ett besök på Malmö museer.
Religion: Vi har arbetat med de Abrahamitiska religionerna. Vi började med judendomen, 
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därefter gick vi igenom kristendomen och vi avslutade med islam. Fokus låg på skillnader 
men framförallt likheter mellan dessa religioner. Vi hade muntliga genomgångar och 
fördjupningsuppgifter om samtliga religioner. Vi har även besökt en kyrka, en synagoga och 
en moské. Vi avslutade med att eleverna skulle skapa sin egen Abrahamitiska religion. Nu 
fick de möjlighet att visa att de förstått vilka framförallt likheterna är. Vi har även diskuterat 
kristendomens påverkan på det svenska samhället.
Geografi: Vi har arbetat med geologi och tittat på hur jordskorpan bildats och ständigt 
ombildas pga av inre och yttre krafter. Vi kommer även att titta på natur- och kulturlandskap 
samt lära oss diverse geologiska termer.
Samhällskunskap: Vi har varje vecka diskuterat och redovisat nyheter. Vi har även haft 
nutidsorientering.

Svenska
Vi har fokuserat på läsning. Barnen har jobbat med läsförståelser, läst hemma och i skolan. Vi 
har varit på bibliotek och haft bokprat samt lånat böcker. Eleverna har gjort bokrecensioner, 
skrivit och redovisat om författare. Vi har även lärt oss att det finns olika sätt att läsa texter t 
ex sökläsning osv.
Vad gäller skrivning har vi lärt oss skriva olika typer av dikter, vi har börjat titta på hur man 
strukturerar upp sin saga med röd tråd osv. Vi har gått igenom diverse skrivregler samt tittat 
på skillnader på talspråk och skriftspråk. Eleverna har även fått jobba med deckargåtor genom 
att läsa och lösa olika gåtor samt skriva egna.
Tobias

Årskurs 6

Under läsåret har olika pedagoger arbetat i klassen. Sara S och Linus har varit mentorer och 
ansvarat för svensk-/matematik-/SO- respektive musikundervisningen. Magnus Sveningsson 
har arbetat som resurs för en elev större delen av läsåret. Emma Jönsson har arbetat med NO, 
Jessika Blomqvist-Hindsö med bild, Per Lindberg/Max Roberts/Tobias Klebe med engelska, 
Karolina Komstedt/Mari Nilsson med idrott, Mats Hansson och Tina Elfros med slöjd och 
slutligen har Marcus Thorstensson och Gabriella Iljas bedrivit språkvalsundervisning i tyska 
respektive spanska. Elevantalet har varit 27 stycken och klassen har ingått i mellanarbetslaget, 
årskurs 4 – 6.

Svenska
Eleverna har planerat och skrivit en novell, i samband med det har vi tittat på olika typer av 
texter och diskuterat deras upplägg/vad som är typiskt för dem. Vid olika tillfällen, ibland 
kopplat till det pågående arbetet har vi arbetat med grammatik. Vi har besökt biblioteket och 
lånat böcker vid några tillfällen under läsåret. Eleverna har läst tyst i skolan samt hemma och 
de har också lyssnat till högläsning, fortsättningen på berättelsen om gatubarnet Alex. Under 
vårterminen har eleverna arbetat med ett mindre läsprojekt där de valde en bok av 
självbiografisk karaktär, de valde bl a mellan Eldens hemlighet av Henning Mankell, Vad 
mina ögon set, av Magda Eggens och God natt Mr Tom av Michelle Magorian m fl. Efter läst 
bok har eleverna haft i uppgift att skriva en kortare bokrecension och göra en koppling till 
händelserna i boken, t ex FN:s minröjarprogram och Andra Världskriget. Projektet 
avrundades med boksamtal/diskussion. Under vårterminen har de Nationella Proven 
genomförts. Smågrupper har arrangerats för att stödja elever i läsförståelse och rättstavning.

Matematik
Arbetat med böckerna ”Matte direkt Borgen”, A och B. Alla avsnitt har i största möjliga mån 
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kombinerats med mer kommunikativa och praktiska uppgifter tagna t ex från ”strävorna”, 
http://ncm.gu.se. Vissa elever har inlett arbetet i de olika kapitlen på de blå sidorna för att 
sedan gå över till de gröna och där räkna ett reducerat antal uppgifter. Varje kapitel har stämts 
av med avslutande diagnos. Under vårterminen har de Nationella Proven genomförts.

SO
Geografi: Arbetat med Världsdelarna och ett land, fritt valt från någon av dessa. Sett filmer 
från   www.flod.nu  , läst texter som bl a handlar om geografiska begrepp, väder och vind, 
levnadsförhållanden samt arbetat med kartkunskap. Arbetet redovisades muntligt.
Historia: Arbetat med Stormaktstiden kombinerat med studieteknik, avslutat med prov. Sett 
filmer från   www.flod.nu   och läst i boken Historia punkt SO.
Religion: Läst och diskuterat och sett filmer från   www.flod.nu   . Vi har diskuterat likheter, 
olikheter, kultur och tradition mm.
Samhällskunskap: Arbetat med politiska partier, samhällets uppbyggnad, avslutade med prov. 
Återkommande har vi under läsåret haft nyhetsrapportering, besvarat nutidsfrågor och sett 
nyheter på nätet.

NO
Kemi: Vi har jobbat med grundämne, surt och basiskt, kemiska reaktioner, blandningar och 
lösningar, kemikalier i hemmet, elektricitet och energi.  Vi har varvat laborationer med att 
diskutera, läsa och att skriva i NO-skrivhäftet samt att titta på olika filmer som berör de olika 
ämnena. Vi har jobbat med eld/brand och då såg vi en film och jobbade med ett häfte som 
myndigheterna för samhällsskydd och beredskap gett ut.
Fysik: Vi har jobbat med elektricitet och energi. I detta arbete varvade vi teori, laborationer, 
diskussioner och filmer, Vi avslutade det hela med en debatt där eleverna skulle debattera för 
en vis energikälla. Vi har även jobbat lite med meteorologi - här såg vi på filmer, läste och 
diskuterade. Detta arbete avslutades med ett prov.
Biologi. Vi såg filmen “Fucking Åmål” som vi sedan diskuterade. Klassen fick skriva frågor 
om puberteten, kärlek, vänskap och sex som vi sedan pratade om. Dessutom såg de på några 
filmer i serien “kroppen på G”. I slutet av terminen gick vi och håvade och klassen tränade sig 
på att slå i “Smådjur i sjö och å” för att se vad de håvade upp.

Teknik
Vi började med att prata om vad teknik är och sedan gick vi över till att jobba med olika 
förvaringar. Här jobbade vi både teoretiskt och praktiskt. Därefter jobbade vi med 
konstruktioner och eleverna fick bygga en bro. Från skiss till modell. Broarna ställde vi sedan 
ut så att övriga skolan fick ta del av dem. I slutet av terminen fick klassen bygga raketer av 
papper som vi sedan avfyrade. Uppdraget var att bygga en raket som skulle åka så långt som 
möjligt. Avfyrningsrampen består av ett plaströr och en pet-flaska.

Bild
Eleverna har arbetat med ett eget projekt som skulle innehålla bild (rörlig eller foto), text och 
ljud. De flesta arbetade med redigering i Adobe Premier fotografering och filmande samt 
redigering. Vi startade med att arbeta med att rita av äpplen i olika steg med “frigörande 
övningar” samt förstorade och förenklade äpplen i olika steg och arbetade med kontrastfärger. 
På sina mappar har de arbetat med bokstäver i collageteknik, vilket de även mött under arbetet 
med stormaktstiden då de gjort nya bilder av äldre förlagor. De har tryckt monotypi, testat 
kroki och perspektivteckning (central och tvåpunkts samt cylindrar). Vi har modellerat 
människor i lera med mänskliga proportioner och byggt ett 3D-rum som de skrivit berättelser 
om och till sist ritat en serie, de har på så sätt processat “idéer” till bilder. De har samtidigt 
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arbetat och tränat olika tekniker och material. Dessutom fler berättande bilder, där de utgått 
från minnen, arbetat med kontraster, tagit foto av varandra och intervjuat varandra. Vi har 
arbetat med bildanalys samt besökt Kommendanthuset och sett utställningen Årets bild.

Engelska
Vi har fokuserat en stor del av undervisningen på att våga prata engelska genom diverse 
övningar och lekar. Eleverna har även fått jobba med engelska texter, engelska hörövningar 
samt skriva en del på engelska. Fokus har även legat på att utöka det engelska ordförrådet. Vi 
har även genomfört det nationella provet i engelska. Ett tema vi jobbat med är legendariska 
artsiter/grupper. Eleverna har fått forska och skriva om olika artister/grupper.
Sara S

Årskurs 7

Kulturell verksamhet
Klassen har deltagit i ett antal olika aktiviteter, såsom BUFF, Ung utan pung 
(teaterföreställning på skolan), Sydsvenskan Live, studiebesök på Stadsbiblioteket och 
Konsthallen samt Format (fotoutställning).

Social verksamhet/utflykter
Klassen har varit i Stockamöllan och paddlar kanot i början av läsåret. Klassen har också varit 
på Alnarp (en slags tradition från sexan) och gjort olika gruppövningar och lekar.

Ämnesövergripande verksamhet
Under ÄT har klassen under hösten haft ett filmtema kopplat till svenskundervisningen. Vi 
har sett filmatiserade klassiker (och enstaka andra företeelser) som vi läst om i svenskan. 
Därefter spelade denna mycket fysiska klass volleyboll på flera pass.

SO och Sv har samarbetat kring media. Man har skrivit artiklar och insändare i svenskan, 
kopplat till SOn.

Under våren har år 7-9 haft Elevens val på ÄT och gjort olika saker under tre fredagar.

Praktik
Under vecka 42 hade klassen PRAO. Stora delar av klassen deltog i Operation Dagsverke 
14/5.

Gabriella Iljas, Marcus Thorstensson, Lennart Holm, Tina Elfroos

Årskurs 8 

Miljö
Vi fortsatte att betona miljöns betydelse genom en medveten färgsättning och genom att hålla 
klassrummet välmålat och rent. Världskartan har fått en permanent plats – både bokstavligen 
och bildlikt. Fotstöden på bänkarna kläddes med isoleringsrör för att skydda elevernas skor 
från rost.

Skolarbetet
Mycket fokus har i flera ämnen lagts på de nya kriterierna i Lgr11: att förklara och visa 
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samband; att utveckla resonemang; att anpassa tal och skrift till mottagare och syfte.
En del av Ä-tiden har lagts på SO-ämnena, som inte längre läses i block.
Iréne har provat nya metoder för att hjälpa elever att få syn på sitt lärande.

Temaarbete
Kina projektet: Merparten av Ä-tiden på fredagseftermiddagarna under höstterminen ägnades 
åt ett stadsbyggnadsprojekt. Målet var att undersöka förutsättningar för och utforma ett förslag 
till stadsplan för en del av en ny stad i nordöstra Kina. 8ans och 9ans elever delades in i olika 
kommittéer: bygg; väg-och vatten; rengöring; kultur & idrott; infrastruktur osv. En 
miljönämnd hade till uppgift att pröva alla förslag för ekologiskt hållbarhet. Projektet 
avslutades på Tekniska museet i Malmö. Eleverna redogjorde för sitt arbete inför en stor 
samling föräldrar och guidade dem runt den fina modellen de byggt. Utställningen visades 
sedan för allmänheten under några veckor.

Hur gör vi Malmö tryggt?: I januari deltog klassen tillsammans med 7an och 9an i ett tema 
med ovanstående titel. Dagen inleddes med ett samtal mellan Joakim Palmkvist, 
kriminalreporter på SDS, och en fritidsledare i Sofielund, och fortsatte med diskussioner och 
övningar i klassrummet.
Redan på hösten fick klassen besök av två kvinnliga poliser som berättade om sitt yrke och 
sitt arbete.
Trafiksäkerhet: I september deltog klassen i en trafiksäkerhetsdag på Bulltoftabanan. De 
verklighetspräglade praktiska momenten gjorde imponerade på eleverna, som valde att 
redovisa sina intryck i form av fyra kortfilmer.

Kultur
Under året har 8an:

 sett teaterföreställningen ”Längtan att bli älskad” med gruppen Ung utan pung.
 sett filmen Identity Card i BUFF-veckan
 besökt Dalby kyrka, en av Skandinaviens äldsta stenkyrkor, för att åskådliggöra den 

kristna religionens utveckling
 bidragit med ett vinnande dansnummer till årets Playbackarna.

Operation dagsverke
Den 14 maj deltog klassen i Operation Dagsverke. Eleverna arbetade med uppdrag som de 
själva hade ordnat för att samla in pengar för att förbättra situationen för elever i 
Centralamerika.
Iréne, Kevin, Gittan

Årskurs 9

Planering
Eleverna fick i början av terminen ta del av planeringar och arbetsplaner samt betygskriterier.

Rastrum
Under de första veckorna fick klassen ta sig an uppgiften att utforma och färdigställa sitt 
rastrum. De målade, snickrade, tovade och fotograferade mm.

Grafitti
Vi hade Pontus Persson på besök vid några tillfällen. Han började med att föreläsa om 
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grafittins historia, och om sina egna erfarenheter av målning - både som grafittiartist och som 
utställande konstnär, samt dekorationsmålare. Senare utförde han också en stor målning till 
rastrummet som blev mycket uppskattad!

Naturvetarshow
Vi började hösten med att åka till Lund och delta i Universitetets naturvetardagar. Vi fick vara 
med på förevisningar på de olika naturvetenskapliga institutionerna. Det var lasershow, 
småkrypens liv och kemiska reaktioner.

Idrottsdagar
Under hösten hade vi först en idrottsdag i bokskogen där eleverna fick tillägna sig 
överlevnadskunskaper De byggde vindskydd och tillagade nyponsoppa på trangiakök.
I november hade vi den andra idrottsdagen . Då fick eleverna välja olika aktiviteter.
Under våren hade vi en idrottsdag på Atleticum med friidrott.
I maj valde eleverna olika aktiviteter igen.

Ekostadsprojektet
Under hösten deltog nian tillsammans med åttan i ett projekt i samarbete med Malmö stad, 
Malmö museer och WWF. Samarbetet gick under namnet sätt spår i framtiden - NU. Projektet 
gick ut på att i grupper planera och bygga en modell av en stad som byggs i Kina. Den 
verkliga stadens planerare besökte den avslutande utställningen. På tekniska museet hade vi 
en heldag tillsammans med en kinesisk delegation och representanter från lokala företag. De 
skolor som deltagit i projektet fick presentera sina arbeten. Niorna klarade uppgiften mycket 
bra och har fått beröm från många av med arrangörena. Som avslutning på hösten anordnade 
åttan och nian en kväll på Tekniska museet för föräldrar och intresserade där de presenterade 
och visade sin modell. Modellen stod kvar i utställningen på museet fram till sista januari. 
Lena filmade arbetets framsteg från första planeringen till den slutliga produkten.

Nationella prov
Under vårterminen har eleverna skrivit nationella prov i Svenska, Kemi, Engelska och 
Matematik.

Elevens val
I slutet av terminen anordnades elevens val på vår Ä-tid på fredag eftermiddag. Eleverna fick 
då välja att fördjupa sig i något av dessa ämnen.
Evolution
Bild
Idrott/ Pingis
Foto
Matlagning
Film (tyska och franska)

Demokrati
Vi har haft klassråd där eleverna turas om att vara sekreterare och ordförande. De frågor och 
förslag som rört resten av skolan har vidarebefordrats till elevråd eller kamratstödjarmöte.
Eleverna har fått möjlighet att bestämma olika redovisningformer.

Likabehandlingsplan
Under året har arbetet med likabehandling ingått i undervisningen men också lyfts under våra 
temadagar. Vi har sett film “This is England” med tillhörande arbetsmaterial och diskuterat 
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den. Vi har haft en temadag som handlade om våld och utanförskap i Malmö. Då anordnades 
en debatt med inbjudna gäster. I arbetet med att få eleverna på skolan att lära känna varandra 
och acceptera varandra anordnade kamratstödjarna en fadderkamp. Eleverna har läst 
Steinbecks “Möss och människor” och har diskuterat olika moraliska frågor utifrån denna 
roman.
Lena L, Anna S, Anna K

Musik

Klass 4: I fyran påbörjade vi i höstas en musikalisk resa som skulle fortlöpa parallellt med 
undervisningen i geografi. Vi har lyssnat och tränat på en del skånska låtar och sedan en del 
sjömansvisor från Göteborg & Bohuslän. Fokus har legat mycket på att träna på samspel, att 
lyssna på varandra och följa en rytm. Vi har även arbetat med att illustrera sagor med ljud.

Klass 5: Hösten började med grundläggande instrumentkunskap och musikteori. Efter 
höstlovet tränade vi på Lucia. Under vårterminen har eleverna arbetat med att skriva egna 
låtar i mindre grupper och att träna på dem samt att spela gitarr tillsammans.

Klass 6: Under höstterminen gjorde eleverna egna instrumentala låtar på sina datorer som 
spelades upp i en installation under Kulturfestivalen i vintras. Under vårterminen har de 
arbetat med musikhistoria under 1900-talet via olika genrer och spelat gitarr tillsammans i en 
gitarrstafett.

Klass 7: Första halvan av vårterminen skrev eleverna artiklar om olika musikgenrer till en 
gemensam webbplats. Därefter har de arbetat på egen hand eller i mindre grupper med att 
spela och sjunga.

Klass 8: Under hösten gjorde åttorna egna instrumentala låtar på sina datorer. Under våren 
delade de först upp dig i grupper och spelade in varsin cover på låtar som de valde själva och 
sedan har vi haft ett sjok musikhistoria som mynnat ut i att de gör ljudproduktioner om 
självvalda aspekter av musikkulturen.

Klass 9: Niorna började läsåret med att göra färdigt individuella arbeten som inte blivit klara i 
åttan. Sedan tränade vi på Lucia fram till jul. Under vårterminen har klassen arbetat med 
musikalen.
Linus Rundberg

Trä och metallslöjd

Klass 3: Vi har arbetat med lusten att bygga och konstruera i trä. Första uppgiften var att 
tillverka en figur med kropp, armar, ben och huvud. Färdiga former och enkla ingrepp i 
trämaterialet har prövats med sammansättningar utifrån enkla tekniker.

Klass 4: Jag har haft genomgång av de enklaste verktygen och arbetsbänkens funktion. Vidare 
har man fått testa Heger-sågen för att såga ut maskinellt. Enkla skisser som underlag för egna 
alster har påbörjats. Mått har tagits för att få förståelse om hur man berättar om sin idé.

Klass 5: Vi har haft tema “medeltiden “och försökt tillverka saker med anknytning. Här har 
det funnits möjligheter att använda sig av historiskt hantverk. Det har gjorts sköldar och svärd 
med plåtdetaljer. Bruksföremål har formats med enbart handverktyg.
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Klass 6: Här har vi gått igenom från skiss till arbetsritning och lärt oss att följa 
arbetsmomenten i rätt ordning. Detaljbeskrivningar av sammansättningar har varit av största 
vikt, för att kunna bli så självständig som möjligt i sitt slöjdande.

Klass 7: Vi har introducerat två arbetstekniker som träsnitt och skulptur. Vi har använt oss av 
Antikens skulpturer för de olika OS-grenarna som förlagor.

Klass 8: En designuppgift där konstruktion, funktion och estetik ska finnas med. Uppgiften 
bestod i att utveckla pinnstolen med ett modernt snitt, där detaljer som pinnarna ska vara med 
på något sätt.
Enligt bestämt skalmått har modeller byggts.

Klass 9: Renovering och restaurering av möbler i återvinningssyfte har varit genomgående 
uppslag för eleverna. Även specialtekniker som intarsia och blandteknik har prövats.
Mats Hansson

Idrott och hälsa

Förskoleklass: Vi har fokuserat på motoriska färdigheter och arbetat med hinderbanor. Sedan 
gick vi över till rörelse till musik och har avslutat terminen med lekar.
Vi har jobbat mycket med rutiner, samlingar före och efter vår fysiska aktivitet samt att den 
lilla promenaden till och från Bollhuset ska ske i sansade former.

Klass 1: Vårterminen har berikats av motoriska övningar, rörelse till musik och lekar med fart 
och fläkt i. Vi har också jobbat med att skapa bra rutiner.

Klass 2: Vi har arbetat med mycket fysisk aktivitet, men också med sammanhållning. Vi har 
haft samtal kring värdegrund.

Klass 3: Vi har haft stationer, femkamp, bollspel, lek och en del motoriska övningar.

Klass 4: Vi har arbetat mycket med sammanhållning och försöker hitta struktur och rutiner 
som passar.

Klass 5: Vi har arbetat med mycket fysisk aktivitet.

Klass 6: Vi har arbetat med konditionsövningar, stationer och bollspel denna termin samt teori 
kring ämnesområdet hälsa.

Klass 7: har haft konditionsövningar och planerat och genomfört egna lektioner.

Klass 8: har haft konditionsövningar och elevledda lektioner.

Klass 9: Vi har haft konditionsövningar (jobbat med pulsen), lite redskapsövningar, gjort 
simtest, bollspel och skapat en träningsdagbok på 4 veckor som avslutades med en 
utvärdering
Mari Nilsson
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Studievägledning

Inför gymnasievalet 2012 hade årskurs nio femtio minuters inlagd tid på schemat per vecka i 
halvklass. Grupperna har arbetat med olika uppgifter och frågeställningar inför valet, bl.a. 
med ett enkelt intressetest. Under lektionerna har vi haft många intressanta och givande 
diskussioner om utbildningsfrågor och om hur det är att göra större val, som exempelvis att 
välja inför gymnasievalet. Frågorna har varit många och jag har även haft möjlighet att ha 
samtal med eleverna en och en.

Eleverna har varit på Malmö Kommuns gymnasiemässa där samtliga kommunala och privata 
gymnasieskolor i Malmö var representerade med elever och lärare. Under november, 
december och januari hade skolorna Öppet Hus och då fanns det möjlighet att besöka 
skolorna.

Under december och januari bokade jag in ett vägledningssamtal med var och en. De som 
ville fick ta med sina föräldrar och några valde att göra detta. Samtalen varade mellan trettio 
minuter och upp till en dryg timme. En del elever behövde fler samtal då de var osäkra inför 
sitt val och behövde mer stöd.

De flesta gjorde sin ansökan på webben hemma men några gjorde sina val här på skolan. Den 
15 februari var det sista ansökningsdag. En vecka i april och två veckor i maj var det möjligt 
att göra omval och tilläggsval vilket sju personer gjorde.
Lennart Holm
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