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Inledning
Denna kvalitetsredovisning avser läsåret 2012-2013, och utgör samtidigt en
verksamhetsberättelse för nämnda läsår. Den har sammanställts av rektor Marianne Ullstad
och biträdande rektor Lena Hallberg, med undantag för avsnittet ”Styrelsen –
Föräldrainflytande” som styrelsen ansvarar för.
Som underlag har vi använt
 de utvärderingar som görs årligen av personal och elever och som ingår i
Backaskolans kvalitetscykel, se bilaga 3
 vår numera årligen återkommande föräldraenkät
 den årliga enkäten avseende elever som gått vidare till gymnasiet
 resultat från nationella prov, men också från övriga uppföljningsinstrument som ex
DLS resp LS-tester avseende läsförståelse, läshastighet, ordförståelse och rättstavning
samt avläsning, Mattecirkeln (Österlund/Lindberg) samt Skolverkets analysschema
och diagnoser avseende 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 ca 250 elever fördelat på årskurs F-9. Från och med
detta läsår har vi 24 elever i f-5 och 28 elever i 6-9, men har lokal- och personalmässiga
förutsättningar att dela upp klassen i halvklass eller andra konstellationer under nästan alla av
veckans lektionspass.
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 (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. Föregående året
avslutades vårt deltagande i Reggio Emiliainstitutets skolprojekt, och vi har under året arbetat
vidare med dessa tankar på hemmaplan i kombination med att pedagoger gjort studiebesök på
skolor som vi knutit kontakt med via skolprojektet, exempelvis Fria Emilia i Boden.
Backaskolan samarbetar också med lärarutbildningen på Malmö Högskola, i form av att vara
en partnerskola.
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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
och omvandla innehållet till något konkret. Alla pedagoger är delaktiga i processen att se till
att tankarna från plattformen blir tydliga och synliga i det praktiska pedagogiska arbetet. Detta
har inte minst varit viktigt i arbetet med att göra Lgr 11 till vår.
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 elever som slutar av annan anledning än att ha avslutat
skolår 9. Förra läsåret uppgick dessa till 12 st, vilket är ovanligt mycket. Samtidigt ser vi att
flera elever som lämnat Backaskolan för att byta till annan skola har önskat komma tillbaka,
vilket vi kunnat tillgodose i några fall.

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 2012/2013 bestått av
Niklas Norberg
ordförande
Roger Hargeskog
kassör
Åsa Fröjdh
ledamot, vice ordförande
Joakim Palmkvist
ledamot
Jeanette Sihvonen
ledamot, personalrepresentant
Lena Lindblom
ledamot, sekreterare, personalrepresentant
Lena Birgersdotter
ledamot,
Malena Forsare
Zdravko Meic

suppleant
suppleant

Till ordinarie styrelsemöten har skolledningen, dvs Marianne Ullstad och Lena Hallberg, 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 av skolledningen hållen utbildning,
fördelad på tre tillfällen som delar av ordinarie styrelsemöten. Inom styrelsen engagerade man
sig i arbetsgrupper kring olika frågor, ex Enkätgruppen, Sege Parksgruppen, matrådet och en
ny websidegrupp.
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Styrelsen följer upp protokollförda föräldramöten i varje klass. Vid behov medverkar även
styrelserepresentanter vid föräldramöten. Styrelsen har även fortsatt sitt engagemang som
samtalspartner för kommunala aktörer vad gäller planering och utveckling av vårt närområde.
Årsstämma hölls i november för samtliga medlemmar (föräldrar och personal). Inför denna
kunde den som ville lämna in motioner kring skolans verksamhet (se årsmötesprotokoll).
Verksamhetsplan för 2012 – 2013 antogs på årsmötet.
● Arbetsområden:
●
○ Direkt
och via matrådet stödja skolans arbete mot all matlagning i eget
kök med egen personal. I enlighet med matpolicyn
○ Fortsätta förbättra personalvården och de anställdas arbetssituation.
○ Verka för medlemsdiskussioner och forum på olika nivåer.
○ Genomföra styrelseutbildning och utveckla styrelsens arbetssätt. Stärka
kopplingen mellan styrelsens arbete och pedagogerna.
○ Vidareutveckla kommunikationsvägarna mellan styrelse och medlemmar.
○ Fortsätta framtagandet av samt uppdatera policies och rutiner.
Inför höst- respektive vårterminssluten har styrelsen anordnat festligheter för personalen vilka
varit mycket uppskattade. Styrelsen har tidigare varit aktivt delaktiga i anskaffning servering
och diskning/uppröjning men har beslutat att det i fortsättningen är både mer värdefullt att
deltaga tillsammans med personalen enligt punkten i verksamhetsplanen ”Stärka kopplingen
mellan styrelsens arbete och pedagogerna.” samt att det inte varit en rimlig
arbetsbelastning för en ideell styrelse. I fortsättningen kommer styrelsen att handla in ”hela
paketet”. Våravlutningens personal/styrelsemiddag avhölls på SMAK konsthallen där det
serverades en buffé samt att två av Backaskolans grundare hade bjudits in för att berätta om
Backaskolans tillkomst.
En stor del av årets styrelsearbete har rört sig kring de i verksamhetsplanen beslutade
punkterna ”Genomföra styrelseutbildning och utveckla styrelsens arbetssätt” och
”Fortsätta framtagandet av samt uppdatera policies och rutiner”. Styrelsen har under året
sett ett behov att att strukturera upp sitt eget arbete både vad gäller informationsflöden och
arkivering. Ett tydliggörande av huvudmannaskapets ansvar och åtaganden har också efterlyst
av styrelsemedlemmarna. Roger och Niklas tog på sig att bygga en struktur för dokumentation
för styrelsearbetet i google docs-miljö. Arbetet gjordes med ambitionen att det skulle vara hög
säkerhet vad gäller behörigheter och med ett tydligt arv för framtida styrelser. Diskussioner
rörande arbetsgivaransvar och huvudmannaskapet önskades att hållas på styrelsemöten eller
del av styrelsemöte med enbart styrelseledamöter närvarande. Auktoriserade revisorn tolkade
stadgarna som att de adjungerade skulle deltaga på alla ordinarie styrelsemöten. Det
beslutades om att styrelsen kunde ha regelbundna ”arbetsmöten” utan de adjungerades
deltagande. Första arbetsmötet behandlade enkäterna .

5
Enkätgruppen
består
av
Joakim,
Åsa
samt
Lena
L.
Backaskolan skickar årligen ut enkäter till såväl föräldrar som till de elever som precis gått ut
nian. Enkätsvaren tas sedan upp till diskussion i styrelsen och i pedagoggruppen. Nedan följer
en sammanfattning av enkätsvaren:
Elevenkäterna
Av 28 elever som gick ut 2012 svarade 19 elever.
Nästan alla anser sig vara väl förberedda inför gymnasiet i både matte, svenska och engelska.
Arton av dem säger att de klarar svenskan bra på gymnasiet tack vare det de lärde sig på
Backaskolan:
Femton tycker att matteundervisningen förberedde dem väl.
Sexton av nitton elever anser att engelskundervisningen förberedde dem väl för gymnasiet.
17 av nitton svarande tyckte att Backaskolan stärkt deras självkänsla mycket eller en del.
19 svarade ja på om de ”Kunde vara dig själv och säga vad du tyckte på Backaskolan”.
Enkäten tog tempen på fler ämnen och eleverna gavs utrymme att kommentera sina svar.
Föräldraenkäten
Föräldraenkäten är ett viktigt instrument för att få in föräldrarnas synpunkter och för att
skolan ska kunna utvecklas på ett positivt sätt.
När svaren kommit in går först styrelsen igenom enkätsvaren och tar ut de frågor där
föräldrarna specifikt uttryckt kritik eller önskemål. Styrelsen lyfter fram det som är viktigt för
skolan att jobba vidare med och lämnar sedan över ett diskussionsunderlag till pedagogerna
som diskuterar vidare på utvärderingsdagarna.
En fråga som flera föräldrar har haft synpunkter på är matsituationen som både får ris och ros.
Maten har blivit mycket bättre tack vare våra kockar och satsningen på köket. Tiden som
eleverna har till att äta har upplevt som alltför kort och här har skolan redan vidtagit åtgärder
så att barnen denna termin får längre tid att äta.
Enkätsvaren visar att vi de senaste åren har fått något lägre nöjdhetsgrad gällande åk 3-5.
Implementeringen av den nya läroplanen, nya lärare och elever, fler lärare p g v ökade krav på
behörighet, är några av de anledningar som vi ser till att dessa klasser ligger lägre i
omdömena än övriga klasser.
Skolan kommer därför satsa mer resurser på dessa klasser, med början hösten 2013.
För Backaskolans styrelse
Joakim Palmkvist, Åsa Fröjd och Lena Lindblom
Segeparksgruppen består av Joakim och Niklas
Styrelsen har även haft en arbetsgrupp igång som bevakar frågor som rör vår närmiljö,
Segeparksgruppen. Vi har stått beredda att bemöta och med berörda diskutera skolans roll i
den fortsatta utbyggnaden av området, med mål att bevaka skolans intressen.
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.
De närmaste åren kommer rättspsyk att flytta till Trelleborg. Området kommer att befolkas
och fler kommer att röra sig där. Därför är det viktigt med fortsatt bevakning och
kommunikation med kommunen och byggherrar.
Matrådet består av Jeanette och Zdravko från styrelsen. Av olika anledningar har denna
grupps verksamhet legat nere under vårterminen.
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Skolan har nu ett års erfarenhet av ett eget tillagningskök och planerar att under hösten 2013
starta upp ett nytt matråd med styrelseledamöter, personal och föräldrar.
Websidegruppen, Lena Birgersdotter och Roger Hargeskog är ansvariga. Websidegruppen
har koncentrat sitt arbete på att först få en uppdaterad och tydligare struktur på föreningssidan
med personliga presentationer av alla styrelseledamoter. Vi har också velat arbeta med att
stärka kopplingen till medlemmarna genom att bjuda in till samarbete och diskussioner.
Mandarin som nytt B-språk
Lena Birgersdotter har gjort en intresseundersökning bland Backaskolans föräldrar
36 positiva svar på frågan “Är du intresserad av att ditt barn ska kunna läsa mandarin på
högstadiet?” Varav 5 stycken i nuvarande klass 5.
Lena B föreslår att en grupp arbetar vidare med frågan och vill att nuvarande femman ska
kunna välja mandarin även om det inte är troligt att Backaskolan kan arrangera detta till ht-13.
Frågan har diskuteras i Au. Niklas redogör för Au´s diskussion. Au föreslår att frågan utreds
ytterligare. Styrelsen beslutar att en arbetsgruppgrupp utreder förutsättningarna för att införa
mandarin som B-språk från åk 6.
Styrelsen

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 är normalt sett Miljögruppen, bestående av pedagoger och skolledning, engagerad.
Tyvärr har det under året som gått varit extra svårt att få kontinuitet i gruppen och merparten
av arbetet har därför hamnat hos skolledningen, som vid behov hämtat in synpunkter från
berörda pedagoger. Uppgiften är 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 önskemålen går dock inte att genomföra förrän detaljplanen för hela området är klar,
eftersom det inte beviljas några bygglov innan dess. Tyvärr blev detaljplanen inte fastställd
under förra verksamhetsåret heller, och beslutet skjuts hela tiden upp.
Den stora omorganisation som vi genomförde inför läsårsstart augusti 2012 planerade vi i två
etapper. Del 1 har till största delen färdigställts under detta år. Stillheten, grupprummet
bredvid Rörelserummet, har anpassats akustiskt. Detta gäller även Pettson, som har en dubbel
funktion som ateljé och grupprum. Pettson har även målats och fräschats upp. Det lilla
rummet intill Pettson, Findus, har anpassats för en funktion som tryckverkstad i
bildundervisningen.
Köket i b 25 har anpassats för hemkunskapsundervisningen, med fler stationer med spisar och
fläktar.
Tillagningsköket i b 20 har ytterligare utrustats, bl a med en nedsvalningskyl, för att motsvara
kraven på ett kök där all mat på skolan tillagas.
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Ytan utanför köket har avgränsats med grindar från båda håll, och det har lagts plattor under
sopkärlen för att underlätta flyttning av kärlen och renhållning/snöröjning runt dem.
Matsalen har fått fler bord och stolar, för att möjliggöra ett bättre flöde och lugnare matrast
för elever och personal.
Det som fortfarande återstår att göra av del 1 är upptagning av fönster i källarlokalerna på
norrsidan, men bygglovet är tyvärr avhängigt av detaljplanens fastställande, jfr ovan.
Andra delen av lokalombyggnaderna skulle enligt den ursprungliga planen innefatta
ytterligare köksutbyggnad samt fler och andra lokaler för mellanstadiet och högstadiet – och
här hade vi positiva diskussioner igång med vår hyresvärd Stadsfastigheter. Tyvärr har
diskussionerna avstannat beroende på att Malmö stad sjösatte en stor omorganisation 1 juli
2013. Inför denna kunde Malmö stad inte förutse de framtida lokalbehoven, och det är Malmö
stads behov som kommer i främsta rummet för Stadsfastigheter.
I detta perspektiv var det inte försvarbart att göra några omfattande investeringar, som
exempelvis ytterligare utbyggnad av tillagningsköket. De extra lokaler vi önskat fanns heller
inte att tillgå. Fokus fick istället läggas på att göra det bästa möjliga av befintliga ytor.
Därför har vi under sommaren flyttat ut textilslöjdsalen till b 20 och denna kommer att
färdigställas helt under hösten med förvaringsmöbler och symaskinsbänkar.
Detta har möjliggjort för mellanstadiet att samlas i huvudbyggnaden, och vi har iordningställt
ett klassrum för klass 6 i den tidigare textilslöjdsalen. Klassrummet har möblerats med nya
ljuddämpande möbler, vilket också gäller klassrummet för klass 5.
Klassrummen har samtidigt genomgått en uppfräschning med delvis ny färgsättning.
Under vårterminen kom Backaskolan med i Malmö stads projekt Gröna skolgårdar.
Huvudsyftet med projekt Gröna skolgårdar är att skapa, förvalta och underlätta en utveckling
av mer varierad, grönskande och kreativ utemiljö som stimulerar barnen till att röra på sig mer
utomhus. Syftet är också att skapa insikt och engagemang hos pedagogerna att använda sig av
utemiljön i undervisningen och övrig verksamhet på skolorna. En grupp bestående av både
elever och pedagoger från Backaskolan har vid ett flertal tillfällen gjort inspirationsbesök på
skolor, förskolor och andra inspirerande platser runt om i Skåne och även i Danmark.
Projektet är sedan tänkt att gå in i en andra fas där vi får hjälp att utifrån pedagogernas och
barnens önskemål tänka vidare kring vad som är möjligt och önskvärt att förändra i vår
utemiljö.

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 2012-13 har det i snitt
varit 115 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.
Pga ökat antal barn i grupperna sattes extratimmar in på fritids för att få mellanmål och
schema att fungera.
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Skolans textillärare har även detta år arbetat på fritidshemmet en eftermiddag i veckan och då
erbjudit aktiviteter i textilslöjden.
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 ersatt torsdagskonferensen sex gånger under läsåret.
Förutom egen tid på upptaktsdagarna hölls två halva studiedagar på hösten och en halv
studiedag på våren. På vårens studiedag diskuterades barns lek med utgångspunkt från ett
kapitel i boken ”Lekens betydelse”.
Honnörsorden på fritids har likt tidigare år 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 året har vi erbjudit nya verkstäder som barnen har uppskattat. Vi har fått in lugna
aktiviteter där de på ett lekfullt sätt fått gå ned i varv.
Under vårterminen fanns behov av anpassade aktiviteter för de äldre fritidsbarnen i åk 4 och
åk 5. Dessa erbjöds då bland annat aktiviteter i Bollhuset vissa eftermiddagar.
En av fritidshemmets verkstäder är Radio Fritids. Deras sändningar går att avlyssna på
hemsidan.

Personalen
Totalt finns det 35 pedagoger på Backaskolan, 97% av dessa har pedagogutbildning. I och
med införandet av den nya skollagen och Skola 2011 ställdes ökade krav på lärares
behörighet. Detta avsåg i första hand ämneskompetensen, men det som vi trodde skulle
påverka Backaskolan mest var kraven på att läraren i relation till sin utbildning arbetade med
helt rätt ålderskategori elever. Under året har det flaggats för nya övergångsbestämmelser som
vi ännu inte helt kan överblicka konsekvenserna av, men som troligen innebär att det behövs
formell kompetensutveckling i mindre omfattning än som det verkade inledningsvis. Flera är
igång med kompetensutveckling, och blir färdiga efterhand. Några har under året också hunnit
få ut sin lärarlegitimation.
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. Från och med i år då vi ökade
barnantalet, fick vi möjlighet att anställa ytterligare en pedagog som har haft fokus på
matematik och NO för klass 1, 2 och 3. Efter anpassningen av arbetslagens utformning och
organisation till den nya skollagen har eleverna i klass 4-6 till viss del haft ämneslärare. Dock
har vår ambition varit att bibehålla tryggheten för eleverna med att det finns flera vuxna med
ett tydligt huvudansvar för klassen. En klasslärare och en fritidspedagog samverkat kring
klass 4. Klass 5 har haft två lärare som klasspedagoger varav en även med
fritidspedagogkompetens och klass 6 har haft tre. 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, kockar och köksbiträde, datatekniker samt
vikarieanskaffare. Under verksamhetsåret har vi också haft en personlig assistent för barn i
behov av särskilda stödåtgärder.
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Under detta läsår har Elevhälsovården i form av skolsköterska, kurator och skolläkare hyrts
in.
I personalgruppen har vi en stor åldersspridning, mellan 21 och 70 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 vårdag i naturen vid Torna
Hällestad, med olika promenadslingor, en gemensam lunch samt möjlighet till bastubad.
All personal har också erbjudits ett ekonomiskt friskvårdsbidrag på 1200:- baserat på helår,
och 73% av de anställda har under året utnyttjat hela eller delar av sitt bidrag. Satsningen på
kontinuerlig friskvård har fortgått, friskvårdsrummets utrustning har fått en översyn under
året.
Personalkören har även detta år träffats en gång per vecka.
Vidare har all personal erbjudits medarbetarsamtal, och där haft möjlighet att belysa hur man
upplever sin arbetssituation.
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, har tidigare varit att frånvaron ska lösas inom kollegiet, medan längre
sjukskrivningar har lösts med extern vikarie. Efterhand som vi sett att pedagogernas
arbetsbörda ökat har vi dock mer och mer försökt lösa även korttidsvikariat med externa
vikarier. Målsättningen är då självklart att alla som undervisar på Backaskolan ska ha en
pedagogisk utbildning, och vår satsning på en anställd vikarieanskaffare har bidragit positivt.
Ibland tvingas vi ändå göra avsteg på grund av yttre omständigheter, till exempel att det inte
finns några lediga vikarier att tillgå. Vissa ämnen är extra svåra att hitta vikarier i, och även en
vikarie kan ju själv bli sjuk…
Försäkringskassans rutiner för sjukskrivningar, vilket praktiskt inneburit att sjukskrivande
läkare även vid längre sjukdomstillstånd sjukskriver för korta perioder i taget, är också en
försvårande faktor i anskaffandet av vikarier.

Årscykeln Upptaktsdagar - Backaseminariet - Fortbildnings- och
studiedagar - Utvärderingsdagar
Utvärderings- och upptaktsdagar på Backaskolan utgör stommen i utvärderings- och
kvalitetsarbetet på skolan, och är sedan många år motorn i vår utvecklings- och
förändringsprocess. Här får vi tillfälle att stanna upp och tänka efter – och ta ny sats 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.

10

På upptaktsdagarna i augusti 2012 låg, precis som brukligt, fokus på det framåtblickande
arbetet i de nya arbetslagen. Dagarna är protokollförda.
Vår devis ”Utan tvivel är man inte klok” återspeglas i vår tanke om kvalitetscykeln. Vi måste
våga ta steget tillbaks och titta utifrån på vår verksamhet. Kanske behöver vi lägga om kursen
eller ta ut en ny kompassriktning – vi behöver 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 måste ges möjlighet att fortleva. Vi behöver ju även fortsättningsvis hitta gemensam
förståelse av våra gemensamma upplevelser - speciellt viktigt i perspektivet av Lgr11, och
nya ökade krav på både pedagoger och elever.
Under året har vi gått vidare med våra tankar kring pedagogisk dokumentation, och våra
pedagogiska morgnar har gett utrymme för detta. Men morgnarna har också gett oss möjlighet
att diskutera vidare kring frågeställningen Vilken skola är vi och vilken vill vi vara?
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 förra året igen var en årlig begivenhet med fokus på just samtal kring barn och
barns lärande istället för metoden/pedagogen.
Varje år hade vi stora förhoppningar om just givande samtal kring detta – men oftast kom
våra förhoppningar på skam. Föregående år beslutade vi oss för att inte alls ha något
Backaseminarium, men läsåret 2012-2013 hade vi tillsammans med södra Reggio
Emilianätverket bestämt oss för en variant som bestod av en gemensam uppstartsdag.
Pedagoger från de olika skolorna träffades i Lunds stadshall för en föreläsning med AnnMarie Körling – författare till boken ”Nu ler Vygotskij”. Eftermiddagen tillbringades i
gruppvisa diskussioner på Backaskolan i Lund. Tyvärr blev vi åter besvikna, och har därför
under året planerat för en uppstart av läsåret 2013-2014 i egen regi.
Pedagogerna har under 2012-2013 haft sex studiedagar med varierande innehåll.
Första studiedagen, 26 september, var en dag när alla gavs chans att hämta andan på olika sätt
– efter rivstarten i lokaler som under sommaren genomgått stora förändringar och där många
inventarier saknades pga försenade leveranser. I uppdraget för dagen ingick också att
bestämma vad man tänkte arbeta kring på pedagogiska morgnar.
Den 29 oktober hade Fritids en egen studiedag, medan lärarpedagogerna gavs tid för att skriva
omdömen. 30 oktober samlades vi alla för en timmes föreläsning av Lena H och Sara N.
Därefter var uppdraget att läsa igenom Skolinspektionens sammanfattning kring Skolans
demokratiuppdrag och diskutera vidare i arbetslagen. Därefter fortsatt tid för att planera,
diskutera och dokumentera tillsammans med kollegor.
Den 7 januari hade vi upptaktsdag för vårterminen, med utrymme för diskussion över klassoch arbetslagsgränser samt möjlighet att praktiskt förbereda sitt klassrum för vårens
aktiviteter.
Den 2 april, dagen direkt efter påsklovet, var det gemensam studiedag för friskolorna. Vi
erbjöd att ta del av Lars Gustavssons (ej barnläkaren) föreläsning om ledarskap i klassrummet
“Det ska vara roligt i skolan annars är det inte kul” – alternativt eget arbete på skolan,
sambedömning och/eller omdömesskrivande.
Valborgsmässoafton, 30 april, hade vi friskvårdsdag i naturen runt Torna Hällestad.
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Stora arbetslaget har vid två tillfällen under året skickat iväg pedagoger på studiebesök till
Fria Emiliaskolan i Boden. Deras upplevelser och reflektioner har förmedlats till oss övriga på
pedagogiska morgnar, och gett oss tillfälle att fördjupa diskussionen kring vilken skola vi vill
vara och huruvida vi ska bli tydliga med att vi är en Reggio Emiliainspirerad skola.
Flera pedagoger har under året också varit igång med olika fortbildningsinsatser på
högskolenivå.
Efter skolavslutningen hade vi sedvanliga utvärderings- och fortbildningsdagar. Här drar vi
slutsatser av arbetet under året som gått för att hitta en väg framåt. Som underlag för detta har
vi personalens skriftliga utvärderingar av skolmålen samt målen i klassernas
likabehandlingsplaner, kamratstödjarnas trivselenkät, den årliga föräldraenkäten samt de olika
elevgruppernas utvärderingar. Vi har mer och mer gått över till framåtsyftande arbete under
dessa dagar, och mycket tid avsätts för arbete i de nya arbetslagen och de nya
kollegakonstellationerna. Fortbildningen blir på så sätt en naturlig och nödvändig del, ofta
med fokus på praktiskt görande.
Läsåret 12-13 hade vi beslutat att fokusera på och utvärdera målen enligt avsnittet ”Mål för
läsåret 2012-2013” 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, ex Arbetsbelastning och ökat dokumentationskrav kräver planering;
Samarbetstänk inom arbetslagen; Dagens föräldrar/ mitt barn; Fritidspedagogens roll under
skoltid; Matterummet; Välkomnande lokaler; Pedagogisk afton / pedagogisk morgon - röd
tråd – Reggiotänk; Tjugoårsjubileum ht 2014 / temavecka; Sida för [återkoppling till] elever i
Infomentor; Lokaler/ inne- o utemiljö/ rumsanpassa; Spec i förskoleklassen; Mötesstruktur,
hur utnyttjar vi våra mötesplatser (ex arbetslagsplaneringar) på bästa sätt; Tid för planering
klasslärare/ spec – hur få till; Elevansvar. Dessutom lyftes Kamratstödjarnas trivselenkät och
föräldraenkäten som en förberedelse inför nästa år liksom de utvärderingar som gjorts av
Elevrådet för de äldre eleverna (årskurs 6-9) och kamratstödjarna.
Under dessa dagar gavs även tillfälle till överlämnandekonferenser för de klasser som skulle
byta pedagoger inför det kommande läsåret.
Utifrån utvärderingarna tog PUG också fram förslag till skolmål för det kommande läsåret.
Dessa fastställdes måndagen 17 juni. Dagarna finns protokollförda.
Som ett konkret resultat av lärandet finns varje år resultaten av de nationella proven, en
sammanställning bifogas, bilaga 2.
Upptaktsdagarna i augusti 2013 planerades utifrån vad som tidigare skrivits om våra upplevda
behov, och hade en annorlunda struktur jämfört med tidigare år. Veckan inleddes med att
lärarpersonalen under måndag-tisdag började läsårsförberedelserna, medan
fritidspedagogernas arbetade enligt schema på fritids. Onsdagen var gemensam dag för hela
personalen på skolan. Torsdag-fredag befann vi oss på internat på Falsterbo kursgård, där vi
under torsdagen hade besök av Fria Emilias pedagogista Francoise Dubois. Fredagen innehöll
en förmiddag då det fattades gemensamma beslut inför det kommande läsåret och sedan
övergick arbetslagen i konkret planerande inför skolstarten.
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Reggio Emilias skolprojekt samt Reggionätverk – nationellt respektive
lokalt
Skolan ingick i ett nationellt skolprojekt i Reggio Emiliainstitutets regi under perioden 20092012 tillsammans med 25 skolor från hela Sverige. Backaskolan var också en av de fyra
skolor som ingick i projektets fördjupningsdel. Den gemensamma fokusfrågan var:
”När blir barns och elevers kunskapande också meningsskapande, med matematik och
svenska som kommunikativa verktyg, i en skolkontext?
Inom ramen för fördjupningsdelen skrev de fyra skolorna texter som skulle ingå i en bok som
skulle bli klar under hösten 2012. Processen med boken tog längre tid än beräknat och
färdigställdes inte under verksamhetsåret. Fördjupningsskolorna bestod förutom Backaskolan
av tre andra skolor: Margarethaskolan i Knivsta, Fria Emilia i Boden samt Stenkulaskolan i
Malmö.
Projektet avslutades våren 2012. I samband med detta tillfrågades vi om vi ville gå vidare i ett
nytt skolprojekt, där fokus skulle ligga på ”Design för delaktigt lärande”. Vi har anmält
intresse för det nya projektet och utsett nya representanter. Avsikten med detta är att bredda
deltagandet och därmed förankringen i personalgruppen. Det nya projektet hann dock inte
komma igång under läsåret 2012-2013.
Det regionala reggionätverket anordnade som tidigare nämnts en gemensam upptaktsdag i
Lund i augusti. Backaskolan har under året deltagit i några ytterligare nätverksträffar, men har
tagit beslutet att åtminstone under en period inte delta aktivt i detta nätverk. Vi har istället valt
att utvidga samarbetet med Fria Emilia i Boden, som är en skola som bättre motsvarar vår i
fråga om åldersstruktur på elever, storlek osv.
Backaskolan finns även med i planeringen för den stora internationella Reggio-utställningen
”The wonder of learning” som förhoppningsvis även kan göra en mellanlandning i Sverige i
samband med att den besöker Danmark och Norge.

Torsdagskonferenser, arbetslagsplaneringar, tisdagskonferenser och
pedagogiska morgnar
Våra olika mötesplatser är fortfarande viktiga för oss - de är sedan lång tid tillbaks basen för
vår platta organisation och ger oss tillfällen för såväl reflektion som utvärdering. Just därför
måste vi fortlöpande anpassa dem så att de motsvarar våra behov.
Torsdagskonferensen för all personal uppfattas numera som en stabil och effektiv
organisation. Alla har möjlighet att anmäla punkter digitalt, dagordningen är i förväg känd –
och man har möjlighet att förbereda sig. 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.
Varje arbetslag, även fritidspedagoggruppen, 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
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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 morgon har etablerats som ersättare till pedagogisk afton. Detta innebär att vi vid
tre torsdagsmorgnar per termin har pedagogisk morgon istället för konferens. 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
hade under hösten 2012 fortsatt fokus på pedagogisk dokumentation. Vi provade då även en
variant att ha pedmorgnarna tätt för att inte tappa fart, denna variant behöll vi även under
vårterminen. Under vårterminen beslöt vi att fokus skulle ligga på att med Fria Emilia i Boden
som inspiration se hur vi på Backaskolan kan arbeta vidare med läroplan, bedömning,
dokumentation, samverkan och demokratiuppdraget. I detta låg också frågan om vi ska bli
tydligare för oss själv och för andra i vår Reggio Emilia-inspiration.

Elevvård – Särskilda stödåtgärder
Elevvårdsteamet som består av rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagog samt två av de
pedagoger som också arbetar med elever i behov av särskilda stödåtgärder har haft månatliga
möten under verksamhetsåret. Elevvårdsteamet har under verksamhetsåret bytt namn till
Elevhälsoteamet för att matcha de begrepp som använd i exempelvis skollagen. Den nya
skollagen har också föranlett en förändring i de i teamet ingående kompetenserna, till exempel
har vi nu tillgång till en renodlad kurator, istället för som tidigare skolsköterska med kurativa
arbetsuppgifter. Från och med augusti 2012 har dessa två tjänster tillsammans med
skolläkaren hyrts in från Elevsupport.
Elevhälsoteamet har som sin uppgift att se till alla elevers välmående, såväl kunskapsmässigt
som socialt, och teamet fungerar även som antimobbningsteam. Under året har EHT 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.
Elevhälsoteamet 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.
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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 PedagogiskaUtvecklingsGruppen (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
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.
Under året har Backaskolan ställt om från mottagningskök till tillagningskök och elevrådet
har varit ett viktigt bollplank i denna process. Ett citat från deras utvärdering: ”Maten har ju
verkligen förbättrats på senaste tiden, så det känns som att vi har gjort något åt det”.
Som en förberedelse och inspiration för årets Operation dagsverkesinsats ansvarade elevrådet
för att informera och entusiasmera i klasserna.
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 i någon/några klasser 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.
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
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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 ljudmiljön.

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 2013 anordnades, liksom föregående år, en gemensam
studiedag för pedagogisk personal från Malmös olika fristående skolor, och denna bestod i en
föreläsning med Lars Gustavssons om ledarskap i klassrummet “Det ska vara roligt i skolan
annars är det inte kul”.
På Marianne Ullstads initiativ anordnades också i maj 2013 en utbildningsdag för
friskolerektorerna angående skolskjutningar, något som aktualiserades av en händelse i på en
gymnasieskola i Malmö under våren. Utbildningen hölls av Ola Fredriksson, samma polis
som hållit i motsvarande utbildning för rektorerna i Malmö stad.

Projektet Skapande skola
Under året har Backaskolan fortsatt arbeta inom ramen för projektet Skapande skola, vilket vi
beviljats medel till från Statens kulturråd. Vi anser det generellt viktigt at låta barnen arbeta
med olika uttrycksmedel - musik, bild, drama, berättande, skrivande, film mm - och detta har
även genom åren avspeglats i projektet Skapande skola. En nyhet för i år är att vi låtit
eleverna arbeta med bildtryck.
Mål och måluppfyllelse

Mål för Backaskolan läsåret 2012-2013
(antagna vid utvärderingsdagen 19/6 2012)
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:







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
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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.

Mål för Backaskolans fritidshem läsåret 2012-2013





Utveckla leken i alla dess former, skapa tid och plats för leken, tänka aktiviteter
som främjar lek, skapa förutsättningar för diskussioner kring leken.
Synligöra vårt och barnens arbete på fritids. utveckla vår skrytvägg för att visa
vad vi gör, dokumentera fritids och reflektera tillsammans om vår vardag. Våga
stå starka i den rådande skolpolitiken
Fortsatt satsning på lovverksamheten. I god tid planera för loven, erbjuda
verksamheter som får lov att ta tid och satsa på fortsatta utflykter.

Resultat och måluppfyllelse
96% av eleverna som gick ut årskurs 9 i juni 2013, 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).

Likabehandlingsplan
Likabehandlingsplanen för läsåret 2012-2013, bilaga 5, fastställdes av styrelsen 2012-09-30.
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 2012-2013
hade det förekommit 7 fall av kränkande behandling. I ett av fallen har ett etnicitetsrelaterat
ord använts som skällsord, vilket gör att denna kränkning är relaterad till en av
diskrimineringsgrunderna.
Samtliga har handlagts enligt Likabehandlingsplanen.
Uppföljning av de åtgärder för utveckling som planerades för 2012-2013

Skolan
Inför 2012-2013 genomfördes steg 1 i den troligen största förändringen i skolans historia.
Förändringen innefattade såväl lokalmässiga anpassningar och ombyggnader inklusive
inventarier som förändringar i personaltäthet och personalens professionella kompetens samt
ett utökat elevantal. Alla dessa åtgärder hängde ihop och syftade till att skapa en miljö som är
hållbar ur alla aspekter.
Ytterligare undervisningsrum har iordningställts, främst för att ge de yngsta klasserna
möjlighet att delas upp i mindre konstellationer. Dock har fönsterupptagning i
källarvåningens grupprum inte kunnat genomföras på grund av att fastställandet av
detaljplanen för området ännu en gång skjutits upp, och innan dess beviljas inga som helst
bygglov.
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Det har också anställts ytterligare pedagoger, och specialfunktionen för elever i behov av
särskilt stöd har förstärkts. Elevhälsovården har också förstärkts och omfattar fr o m
höstterminen 2012 skolläkare, skolsköterska och skolkurator.
I augusti anställde skolan en egen kock, Rasmine Daabas, som till att börja med bakade bröd,
gjorde salladsbuffé, tillagade vegetariskt samt kokte potatis, ris och pasta på plats. Detta
skulle vara första steget mot omställningen till helt och hållet hemlagad mat. Inför detta
byggdes köket i byggnad 20 om och blev godkänt som tillagningskök för den verksamhet vi
avsåg att bedriva under läsåret, jfr ovan. Dock blev Rasmines hemlagade mat så eftertraktad
att vi snart fick inleda nya samtal med Miljöförvaltningen för att få tillstånd till full tillagning.
I samband med detta anställdes ytterligare en kock, och så småningom även ett köksbiträde på
ungefär halvtid. Omställningen gick alltså betydligt snabbare än vi hade vågats hoppas på, och
redan till jullovet hade vi ett fullt fungerande – om än väldigt litet – tillagningskök.
I planen för etapp 2 ingick att under sommaren 2013 utvidga köket genom att ta en del av ytan
i festsalen i anspråk. Lokalanpassningarna har hela tiden skett i samråd med vår hyresvärd
Stadsfastigheter. En förutsättning för att vi skulle påbörja processen var att Stadsfastigheter
skulle hjälpa oss med det ytterligare lokalbehov som vi hade – exempelvis att ta över
Fäladsskolans lokaler och/eller att inreda vinden i byggnad 9 - vilket man då försäkrade oss
om att man var angelägen om att stå till tjänst med. Våra önskemål om att ta över
Fäladsskolans lokaler kvarstår, och har kommunicerats regelbundet med Stadsfastigheter. Vi
har dock inte fått något svar, med hänvisning till Malmö stads nya skolorganisation, och att
inga beslut angående lokaler tas förrän den nya organisationen är sjösatt och den nya
lokalenheten för Malmö stad har inventerat sina behov. Vår tolkning är att Stadsfastigheter
inte alls ser så positivt på möjligheterna att hjälpa till längre, och eftersom vi inte kunnat få
några garantier har det ur ekonomiskt perspektiv inte varit försvarbart att göra alltför stora
ombyggnader. Utvidgningen av köket har därför lagt på is.
Den nya arbetslagsorganisationen har nu satt sig, klass 6 fick inför 2012-2013 schemamässigt
mycket bättre förutsättningar med betydligt fler pass med möjlighet att dela klassen i mindre
enheter. Dock har mellanarbetslaget även detta år upplevt en stressig tillvaro och längtar
tillbaks till en organisation där mentorerna har mycket undervisningstid i den egna klassen –
för ökad trygghet och stabilitet.
Helhetssynen F-9, samt ambitionen att alla barn ska vara allas barn och alla lokaler och
inventarier allas angelägenhet står under ständig bevakning. Denna strävan måste även
fortsättningsvis genomsyra alla beslut som fattas på skolan.
I den nya matsituationen, där skolans matsal numera används för alla skolans elever, ges
pedagogerna i de äldre klasserna möjlighet att träffa de yngsta barnen och vice versa. Detta
har upplevts som positivt. Dock har själva matsituationen upplevts som stressig av barnen, de
uppfattar att de olika matlagens mattider är för korta och detta behöver avhjälpas i schemat
inför 2013-2014.
Arbetet med att få vårt internetbaserade verktyg InfoMentor att fungera som en levande
dokumentation har fortgått under året. Pedagogerna har getts tid och möjlighet för fortsatta
diskussioner både om bedömning och själva verktyget i relation till Lgr11. Tyvärr har de
ytterligare moduler i InfoMentor som vi tittat närmare på inte motsvarat pedagogernas
önskemål. Det finns fortfarande föräldrar som inte väljer att gå in på InfoMentor för att ta del
av informationen som finns där – trots att det numera finns en tydlig instruktion för
inloggning på hemsidan. Däremot har de olika klassernas hemsidor blivit mera välbesökta,
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här finns generell information om skolarbete, läxor och dylikt vilket är mycket uppskattat.
Ofta finns här också klass-specifik dokumentation av olika slag. Här finns en tydlig koppling
till skolmålet att göra processer synliga.
Ett annat av våra prioriterade skolmål 2012-2013 innebar en tidig satsning på språklig
utveckling. Vår nya organisation med fler undervisningspass med både personell och
lokalmässig möjlighet att dela upp klasserna i mindre konstellationer i kombination med
förstärkningen av specfunktionen har bidragit positivt till detta.
Ovanstående gäller även skolmålet om en fortsatt satsning på matematiken avseende
kompetens och material. Det praktiskt/laborativa mattematerialet för främst de yngre
klasserna har fått en bättre exponering i anslutning till ett av grupprummen, och ytterligare ett
skåp med glasdörrar har införskaffats där materialet kan väcka elevernas matematiknyfikenhet
och -lust. Men - då vi tillskapade ytterligare grupprum i huvudbyggnaden destinerade vi vart
och ett av dessa till en specifik klass. Detta fick konsekvensen att den övervägande delen av
matematik-undervisningen faktiskt inte försiggick i matterummet och att den nyanställda
matematikläraren för klass 1-3 förde en ambulerande tillvaro. Inför nästa års schemaläggning
bör vi tänka om i detta avseende.
Beträffande kompensatoriska hjälpmedel har ett av årets fokus legat på att få mjukvaran att
samverka på ett bra sätt med exempelvis google docs, så att exempelvis elever med dyslexi
kan använda sig av rättstavningsprogram och talsyntes även här. Våra speclärare och vår spec
pedagog har arbetat hårt med att hitta metoder som är lättillgängliga för eleverna och sedan
med implementering av dessa hos eleverna.
Reggio Emilias skolprojekt avslutades under hösten 2012. Vi har upprätthållit de kontakter vi
knutit via skolnätverket, men valt att fokusera mycket på att etablera ett samarbete med Fria
Emilia i Boden, då vi känt att det är viktigt med en samarbetspartner som liksom vi har ett
åldersspann f-9. Vi har också känt att vi i och med detta kunnat bredda engagemanget på
hemmaplan, och har under året kunnat erbjuda även lärarna i de senare årskurserna
inspirerande studiebesök.
Reggio Emilias nationella skolnätverk får en fortsättning med inriktningen Design för
delaktigt lärande och vi tog under hösten 2012 beslut om att vi vill fortsätta vara delaktiga,
och att vi till detta projekt skickar en helt ny grupp deltagare bestående av Carin Hamn,
Jeanette Sihvonen och Anna Syrén
Vi har haft fortsatt fokus på pedagogisk dokumentation, och parallellt med detta arbetat med
frågan om vilken skola vi vill vara. Under höstens pedagogiska morgnar arbetade vi
följaktligen vidare kring dokumentation, och för att kunna bibehålla fokus provade vi en
variant med ett sjok med pedagogiska morgnar varannan vecka. Vårens pedagogiska morgnar
har istället varit mera inriktade mot att med Fria Emilia i Boden som inspiration se hur vi på
Backaskolan kan arbeta vidare med läroplan, bedömning, dokumentation, samverkan och
demokratiuppdraget. Vi har också behandlat frågan om vi ska bli tydligare för oss själv och
för andra i vår Reggio Emilia-inspiration.
Alla skolor är ålagda att ha en Likabehandlingsplan, och denna ska gälla för ett läsår i taget.
Backaskolans Likabehandlingsplan för läsåret 12-13 var 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, har pågått under året. Alla dessa grupper har
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fått reell möjlighet att på olika sätt och i olika delar av den konkret få formulera sig eller fått
annan möjlighet att uttrycka sig. I dokumentet har förutom en programförklaring och en
tillbakablickande/utvärderande del även funnits en framåtsyftande del. I den framåtsyftande
delen har bland annat ingått klasspecifika läsårsplaner för det förebyggande arbetet, där det
även framgått hur detsamma ska inlemmas i det dagliga skolarbetet. De klassvisa planerna har
publicerats på webbsidan för respektive klass, och arbetet på klassnivå har varit tydligt för
elever och vårdnadshavare. Dokumentet i sin helhet har publicerats på Backaskolan hemsida.
Under året har vi tydliggjort mentorsuppdraget, bland annat som en viktig förutsättning för
det förebyggande värdegrundsarbetet. Vi har vidareutvecklat mentorstiden samt klasstiden för
årskurs 6-9, både avseende schematiska och personella förutsättningar. Den förstärkta
elevhälsovården, främst i form av kurator och kuratorschatt, har också varit ett led i det
förebyggande arbetet.
Även detta år har vi prenumererat på EQ-verkstans material, som ett av flera
inspirationsmaterial. Via vårt avtal med FLOD har vi tillgång till filmer som rör
värdegrundsarbete, men naturligtvis även andra ämnen. Genom Backaskolans eget
filmskapande har det också producerats en kortfilm på detta tema, ”Får jag vara med?”, med
vilken Backaskolans klass 2 i december 2012 vann Svenska Filminstitutets Chaplintävling.
Denna återfinns nu på sajten Värdegrunden (en skolportal med lektionsplaneringar och andra
tips) som exempel på bra material för de lägre skolåren.
http://vardegrunden.se/chaplintavling-avgjord/
Under året har likabehandlingsarbetet varit ständigt pågående, och pedagogerna har varit
aktiva i att tipsa varandra om bra arbetsmaterial och arbetssätt.
Som ett resultat av Kamratstödjarnas enkät lade vi vikt vid att förbättra logistiken för
korridoren och alla ut- och ingångar i b 25, med bland annat egenentré för förskoleklassen.
Under året har lunchrasten inträffat på olika tider för de olika arbetslagen, vilket inneburit att
det blivit lugnare i huvudentrén när det ringt in efter lunch.
Arbetet med miljön, i dess olika aspekter, sker som tidigare genom ett långsiktigt
helhetstänkande avseende lokaler, utrustning och miljö. Även detta år har vi tillvaratagit det
engagemang som eleverna visar för sin miljö, och ett fokus har varit elevers rastmiljö. Under
året har skolan kommit med i Malmö stads projekt Gröna skolgårdar, där såväl vuxna som
elever varit direkt involverade. Även avseende de högre klassernas rastlokaler har eleverna
varit med och tänkt kring utformning och utsmyckning.
I samband med omställningen till tillagningskök har hållbar utveckling avseende avfall
ytterligare aktualiserats. En ambition har varit att skilja ut matavfallet, vilket vi genomfört
avseende köket – men där hanteringen i övriga byggnader inte fungerar tillfredsställande
ännu. En annan lika viktig ambition är att minimera matsvinnet. Här har vi inte sett någon
tydlig trend, utan kan sammanfattas med att det gått upp och ned under olika perioder.
Sopsamarbetet med vår granne Fäladsskolan fortgår.
Vi har också haft fortsatt fokus på det friskvårdande perspektivet för personalen, genom att
tillse att det finns lokaler för träning och avslappning.
Läsåret 12-13 har vi befäst 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. Flertalet elever är nu bekväma med att använda datorn
som arbetsredskap, och tillgängligheten har ökat sedan den ena datorvagnen placerats på plan
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1 i Trevligheten. Google drive som gemensam arbetsyta för olika konstellationer, med
möjligheter att skapa mottagare till elevernas arbeten, till dokumentation, portfolio och
framförallt feedback har inte slagit igenom över hela linjen, med det finns flera klasser och
pedagoger som anammat detta. Arbetet med att uppdatera och eventuellt sammanlänka de
olika policies och pedagogiska handlingsplaner vi har som rör digital teknik (IKT-policy,
DoITplan och Filmpedagogisk plan) har inte gjort några nämnvärda framsteg under året.
Däremot har det under året växt fram en plan för att arbeta digitalt med blivande klass 1 till
hösten 2013. Vi har kvar avtalet med FLOD, men arbetar på att hitta bättre alternativ.
Den pedagogiska utvecklingsgruppen har haft det visionära arbetet högt på agendan. I
enlighet med PUG:s förslag har diskussioner kring pedagogisk dokumentation varit fokus för
våra pedagogiska morgnar under höstterminen, medan våren ägnats mera åt frågan om vilken
skola vi vill vara. Arbetet med strategier för att knyta an elevråden till PUG:s
skolutvecklingsagenda har inte gjort några större framsteg under året.
Vi har arbetat med att förtydliga våra pedagogiska planeringar, och alla PP:er har publicerats
på webbplatsen för respektive klass. Vi har fört en fortsatt diskussion om behovet av känna att
de dokument vi producerar är meningsfulla för både oss, våra elever och deras föräldrar –
med koppling till frågan om vilken skola vi vill vara.
Med utgångspunkt från Skolinspektionens rapport ”Skolornas arbete med demokrati och
värdegrund” har vi fört skolövergripande diskussioner kring vad dessa begrepp står för på
Backaskolan.
Stora elevrådet, Kamratstödjarna och elevskyddsombuden har uppmuntrats att fortsätta på den
inslagna vägen med eget engagemang och ansvarstagande. I de flesta fall har uppdragen
tydliggjorts innan representanterna i klasserna utsetts. Kamratstödjarna har landat i sin roll
som ”Extra ögon och öron”, medan elevskyddsombuden även detta år har känt att de behöver
få ett tydligare uppdrag.
Vi har under året skapat tillfällen till möten och samtal med olika samarbetspartners
(stadsdelen, Malmö Högskola, de båda Reggionätverken, friskolenätverken samt inte minst
Fria Emilia i Boden), för att öka förståelsen av det pedagogiska arbetet och barns lärande och
kunskapande.

Fritidshemmet
Mycket tid har under läsåret lagts på innehåll och utveckling av frukostar och mellanmål på
fritids. Här finns fortfarande mycket kvar att förbättra både vad gäller innehåll och struktur.
Fritids har sett över verksamheten utifrån det ökade barnantalet och bland annat utvecklat sina
rutiner vid fruktstund. Detta innebär att de yngre barnen stannar kvar i sina grupprum för egen
fruktstund för att skapa trygghet och lugn. Strategier för att skapa utrymme för den egna leken
i klassrummen/grupprummen har utarbetats.
Vi har fortsatt på den inslagna vägen med att skapa eget utrymme för fritidspersonalen att
vidareutveckla fritidshemsverksamheten, till exempel genom egna Upptakts- och
Planeringsdagar. Förutom egen tid på upptaktsdagarna hölls två halva studiedagar på hösten
och en halv studiedag på våren.
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På vårens studiedag diskuterades barns lek med utgångspunkt från ett kapitel i boken ”Lekens
betydelse”.
Lek och förnyelse av verkstäder har varit högprioriterat på alla studiedagar under året.
Verkstaden Radio Fritids för barn från årskurs 3-6 har utvecklats och sänder nu regelbundet
via hemsidan.

Planerade åtgärder för utveckling under 2013-2014

Skolan
Inför 2012-2013 genomförde vi steg 1 i den troligen största förändringen i skolans historia,
med lokalmässiga anpassningar och ombyggnader, införskaffande av nya inventarier,
förändringar i personaltäthet och personalens professionella kompetens samt ett utökat
elevantal. Alla dessa åtgärder hängde ihop och syftade till att skapa en miljö som är hållbar ur
alla aspekter.
De förhandlingar vi påbörjade med vår hyresvärd Stadsfastigheter om de ytterligare
lokalanpassningar som behövdes inför etapp 2 avbröts med hänvisning till Malmö stads
omorganisation. Dessa behöver vi ta upp igen under läsåret 2013-2014.
Den nya arbetslagsorganisationen är nu inne på sitt tredje år. Mellanarbetslaget har haft
svårast för att ”hitta rätt” i och med de nya högre kraven på lärares formella kompetens, vi
önskar ju inte att dessa skolår ska vara ett högstadium i miniatyr. Under skolår 4-6 händer det
också mycket i barnens utveckling mot ungdomar, varför det lätt blir oroligt i elevgrupperna
när eleverna testar sina gränser. Här behöver vi lägga fortsatt fokus på att hitta en bra balans
mellan lust att lära, möjlighet till ämnesövergripande arbete och arbetsro. Vi har därför
försökt hitta tillbaka till ett system där klasspedagogerna har mycket undervisning i den
”egna” klassen för att skapa trygghet och stabilitet. Vi provar också schemalagd mentorstid
samt ”stugtid”. Det senare är tid för fördjupning eller för att hinna ikapp, och skulle också
kunna benämnas ”kvalificerad läxhjälp”. Det ska under läsåret också finnas en dag i veckan
då arbetslaget ”äger” sina pedagoger, dvs att pedagogerna inte är schemalagda i andra
arbetslag – detta för att skapa möjlighet till tematiskt/ämnesövergripande arbete.
Förutom detta måste vi oförtrutet fortsätta bevaka helhetssynen F-9, samt ambitionen att alla
barn ska vara allas barn och alla lokaler och inventarier allas angelägenhet. Denna strävan
måste genomsyra alla beslut som fattas på skolan.
Ett av våra prioriterade skolmål är att få till en fungerande miljögrupp med schemalagda
möten, vars uppgift är att få alla arbetslag aktiva i att förbättra innemiljön och omsorgen om
den. Häri ingår också tanken om miljön som den tredje pedagogen.
Arbetet med att skapa en ändamålsenlig och vilsam miljö för såväl elever som personal är
högprioriterat. 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, såväl
rastrum och rasthall som utomhus. I samband med detta ska vi använda input från projektet
Gröna skolgårdar så att vi kan förbättra även utemiljön. Även här är vi dock beroende av en
välvillig hållning från hyresvärden Stadsfastigheter, eftersom vi hyr enbart lokalerna och inte
ytorna runtom.
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Hållbar utveckling avseende avfall behöver ha fortsatt fokus. I matsalen skiljs matavfallet ut,
men detta behöver förbättras i övriga byggnader. Generellt behövs en satsning på 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 och därmed garantera dem
inflytande.
Det har aviserats förändringar avseende bland annat skriftliga omdömen och IUP som
eventuellt kommer att träda i kraft under läsåret. Detta behöver vi förhålla oss till, samtidigt
som vi behöver fortsätta arbetet med att få vårt verktyg InfoMentor att fungera som en
levande dokumentation samt inte minst att göra all den dokumentation vi är ålagda att föra till
vårt eget redskap. Vi måste komma dithän att vi känner att de dokument vi producerar är
meningsfulla för både oss, våra elever och deras föräldrar. Detta har en tydlig koppling till
läsårsmålet att arbeta för ett utökat elevinflytande. Vi ska också fortsätta att ge pedagogerna
tid och möjlighet för fortsatta diskussioner både om bedömning och mer tid och möjlighet till
sambedömning, vilket hänger ihop med ett annat prioriterat läsårsmål: Arbeta för att få till
stånd en samplanering och sambedömning utifrån läroplanen, bli mera ämnesövergripande.
Under året ska vi fortsätta odla de kontakter vi knutit via Reggio Emilias skolnätverk,
speciellt med Fria Emilia i Boden. Beträffande det nya skolprojektet Design för delaktigt
lärande, ska den nya projektgruppen påbörja sitt arbete. Det tredje läsårsmålet ”Skapa
utrymme för en diskussion om vad Reggio Emilia-inspiration innebär för oss” knyter an till
frågan om vilken skola vi vill vara. Under pedagogiska morgnar kommer vi att arbeta vidare
kring detta, och vi provar under året en ny modell med pedagogisk morgon på torsdagar
varannan vecka året runt, med endast en kort samling där det ges möjlighet att lyfta
akutpunkter.
Den pedagogiska utvecklingsgruppen har en viktig roll i det visionära arbetet enligt ovan.
PUG behöver också arbeta med strategier för att knyta an elevråden till PUG:s
skolutvecklingsagenda – i linje med målet att arbeta för ett ökat elevinflytande.
En annan fråga som mest troligt hör hemma hos PUG, är att tänka vidare kring datorn och
TeamBoards som pedagogiskt hjälpmedel. Vidare Google drive som gemensam arbetsyta för
olika konstellationer, med möjligheter att skapa mottagare till elevernas arbeten, till
dokumentation, portfolio och feedback. Det finns också ett behov av att 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 eller
andra aktörer har att erbjuda.
Alla skolor är ålagda att ha en Likabehandlingsplan, och denna ska gälla för ett läsår i taget.
Backaskolans Likabehandlingsplan för läsåret 13-14 är den fjärde 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
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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 har
upptäckt att de klassvisa utvärderingarna av det egna likabehandlingsarbetet ser väldigt olika
ut, och att det kan ge intryck av att det i vissa klasser skett väldigt lite i förhållande till andra
som berättat mera ingående. I utvärderingarna som görs på våren innevarande läsår ska vi
försöka ha ett mera gemensamt förhållningssätt.
Vi måste fortsätta fundera kring mentorsuppdraget generellt – inte bara i mellanarbetslaget
som beskrivits ovan. Vi behöver vidareutveckla mentorstiden, men också den schemalagda
klasstiden, där en stor del av det förebyggande arbetet har goda förutsättningar att bedrivas.
Inför 2013-2014 har också såväl schema som bemanningen avseende mentors/klasstid
förändrats i syfte att skapa ännu bättre förutsättningar. Den förstärkta elevhälsovården, där
såväl skolsköterska som kurator fått utökad volym, är också ett led i det förebyggande arbetet.
Vi fortsätter även detta år prenumerera på EQ-verkstans material, som en av flera
inspirationskällor. 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 tittat över lunchsituationen, och via schemat
försökt skapa ett bättre flöde men också längre mattid för varje matlag.
Stora elevrådet, Kamratstödjarna och elevskyddsombuden ska uppmuntras att fortsätta på den
inslagna vägen med eget engagemang och ansvarstagande – och därmed möjlighet till
inflytande. Det kan fungera ännu bättre med att tydliggöra uppdragen innan
klassrepresentanterna utses. Kamratstödjarna har landat i sin roll som ”Extra ögon och öron”
och behöver nu utveckla sina mötesformer och arbete mellan mötena. Elevskyddsombuden
behöver fortfarande få ett tydligare uppdrag och få en tydligare koppling till
arbetsmiljöarbetet.
Vi ska fortsätta initiera och delta i möten och samtal med olika samarbetspartners
(stadsområdet, Malmö Högskola, Reggionätverk, friskolenätverk m fl), för att öka förståelsen
av det pedagogiska arbetet och barns lärande och kunskapande.

Fritidshemmet
Vi behöver fortsätta se över mellanmålen på fritids och utveckla dessa både till innehåll och
struktur.
Med ny arbetslagsindelning har fritidspedagogens roll i mellanarbetslaget blivit förändrad här finns numera bara en fritidspedagog. Dennes roll behöver diskuteras för att skapa en
tydligare struktur och trygghet.
För att fortsätta med den inslagna banan att ha med oss eleverna i utvärdering och planering
av verksamheten behöver vi få till stånd ett fungerande fritidsråd.
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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
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Nationella proven 2013– Sammanställning för Backaskolan, bilaga 2
MATEMATIK SKOLÅR 3
Totalt elevantal i skolår 3
Antal elever med åtgärdsprogram
Deltagit i alla delprov

24

24
2
Nått krav i samtliga delprov

8

SVENSKA SKOLÅR 3
Totalt elevantal i skolår 3
Antal elever med åtgärdsprogram
Deltagit i alla delprov

24

24
2
Nått krav i samtliga delprov

19

MATEMATIK SKOLÅR 6
Totalt elevantal i skolår 6
Antal elever med åtgärdsprogram

Deltagit i alla delprov

28

28
3

Nått krav i samtliga delprov
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SVENSKA SKOLÅR 6
Totalt elevantal i skolår 6
Antal elever med åtgärdsprogram
Deltagit i alla delprov

28

28
3
Nått krav i samtliga delprov

27

ENGELSKA SKOLÅR 6
Totalt elevantal i skolår 6
Antal elever med åtgärdsprogram
Deltagit i alla delprov

28

28
3
Nått krav i samtliga delprov

26

29
MATEMATIK SKOLÅR 9
Totalt elevantal i skolår 9
Antal elever med åtgärdsprogram

Sammanvägt betyg

26
6
Ej deltagit A
3

B
6

C
8

D

E
7

Ej nått

E
1

Ej nått

E
0

Ej nått

2

D
10

E
4

Ej nått

D

E
4

Ej nått

1

1

SVENSKA SKOLÅR 9
Totalt elevantal i skolår 9
Antal elever med åtgärdsprogram

Sammanvägt betyg

26
6
Ej deltagit A
1
1

B
4

C
11

D
7

1

ENGELSKA SKOLÅR 9
Totalt elevantal i skolår 9
Antal elever med åtgärdsprogram

Sammanvägt betyg

26
6

Ej deltagit A
5

B
10

C
9

D

1

NO SKOLÅR 9
Totalt elevantal i skolår 9
Antal elever med åtgärdsprogram

Sammanvägt betyg

26
6
Ej deltagit A
0

B
3

C
8

1

SO SKOLÅR 9
Totalt elevantal i skolår 9
Antal elever med åtgärdsprogram

Sammanvägt betyg

26
6
Ej deltagit A
1

B
8

C
11

2
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Backaskolans kvalitetscykel - Hur hänger det ihop egentligen? - bilaga 3
(reviderad 2013)
Pedagogernas och
arbetslagens
utvärdering – Hur har
vi lyckats uppfylla de
mål som har varit
prioriterade under
läsåret?

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

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

Kvalitetsredovisning/
Verksamhets
-berättelse

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

Övrig verksamhet på
Backaskolan

Policydokument

Skollag
&
Skolförordning

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

Pedagogisk praktik på Backaskolan

Lokala ped
planeringar

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

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

Interna
styrdokument:
Pedagogisk
plattform
Föreningens stadgar
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Organisationsplan för Backaskolan, bilaga 4
(Reviderad 2012-08-29)

Föreningen
Backaskolan

AU

Styrelse

Elevråden, Kamratstödjare,
Elevskyddsombud
Klassråd

Ämneskonferens

Pedagogisk utvecklingsgrupp

Torsdagskonferens

Skolledning

Pedagogisk morgon

Elevvård

Arbetslag
F-3

Arbetslag
4-6

Arbetslag
7-9

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.
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Likabehandlingsplan för läsåret 2012-2013, bilaga 5

Likabehandlingsplan - Handlingsplan mot
kränkande behandling
för läsåret 2012--2013

Bilden hämtad från Fadderkampsdagen 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 2012-10-01, gäller till 2013-09-30
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Tankar om Likabehandling

Kamratstödjarna tänker kring
Likabehandlingsarbetet:




Samarbete!
 Alla ska trivas!
 Våga prata om problem!
”Rättvist” betyder inte ”exakt likadant
för alla”

Styrelsens tankar kring Likabehandling:




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

”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
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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.
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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.
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
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innebär att någon diskriminerar genom att låta bli att handla, exempelvis om läraren är mer
överseende mot pojkar och låter bli att tillrättavisa dem.
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.

38

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, kurator, specialpedagog (F-9),
speciallärare och pedagoger som arbetar med specialundervisning med de yngre respektive
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 Pia Horntvedt: pia.horntvedt@backaskolan.se, 0733-230004
Kurator Annika Kristland: annika.kristland@backaskolan.se ,0733-230006
Specialpedagog Carin Hamn: carin.hamn@backaskolan.se, 040-180064
Speciallärare Ia Augrell: ia.augrell@backaskolan.se, 040-180064
Pedagog Iréne Hammar: irene.hammar@backaskolan.se, 040-187746
Pedagog Malin Wollmer: malin.wollmer@backaskolan.se, 040-180064
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.
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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.
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.
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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
Tips kring digitala kränkningar (fritt efter Rädda Barnen, www.rb.se )
1.
2.
3.
4.

Berätta så fort som möjligt för någon vuxen om du eller någon annan blir utsatt
Spara de kränkande eller hotfulla mailen och sms:en, så att de kan spåras
Märker du att någon blir utsatt, säg ifrån och visa att du inte ställer upp på mobbning
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 2012-2013
Tillbakablick på arbetet för att förebygga kränkningar under läsåret 11-12
Förskoleklassen
Vi har dagligen arbetat förebyggande med respekt och empati. Vi har haft lära-kännaövningar
och övat oss i att tala och lyssna i grupp. Genom samtal och övningar men även i leken har vi
hittat redskap för att förstå och respektera varandra och därigenom utveckla vår empatiska
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förmåga.
Klass 1
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.
Klass 2
Fortlöpande under hela året har likabehandlingsarbetet varit en del i allt vi gjort. Vi har låtit
mångfald på olika sätt genomsyra undervisningen, vardagssituationer, diskussioner och möten
med barnen. Vi har även haft ett schemalagt pass i veckan som vi kallat för ”att umgås”.
Klass 3
Utifrån filmerna Vara vänner (UR) har vi arbetat med vår värdegrundsplanering. Vi har även läst
böcker och gjort olika värderingsövningar som grund för kontinuerliga diskussioner. Vi har
ägnat ett pass varannan vecka åt detta.
Klass 4
Varje måndag efter lunch har vi haft ”klassliv” på schemat. 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.
Klass 5
På måndagar har vi haft klassråd och på fredagar kompissamtal. ”Solidaritet” har vi försökt
göra till ett honnörsord som genomsyrat all undervisning. Vi har sett filmer som underlag för
diskussioner, i teman har vi gjort historiska jämförelser. Vi har också haft värderingsövningar,
och samtal kring böcker och aktuella händelser.
Klass 6
Inledningsvis handlade arbetet mycket om att skapa en god stämning, där alla kände
samhörighet och trygghet. Under läsåret har vi sedan regelbundet arbetat med mindre projekt,
filmer, gruppövningar och diskussioner. Nätetik har varit ett av flera fokus under året. Vi har
bland annat använt oss av materialet “Ses offline”som handlar om unga, sex och internet
Klass 7
Vi startade läsåret med gemensamma aktiviteter för att stärka gruppen. Klassen har bland annat
varit i Stockamöllan och paddlat kanot, och har också varit på Alnarp (en slags tradition från
sexan) och gjort olika gruppövningar och lekar.
Under året har vi använt mentorstiden varje vecka för att komma tillrätta med dåligt
uppförande, elaka kommentarer och liknande. Vi har också haft regelbundna samtal i grupp
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och enskilt och informella samtal är tillfälle getts. Vi har också använt oss av
värderingsövningar, samarbetsövningar och gemensamma arbeten för att stärka
vänskapsbanden mellan eleverna.
Klass 8
Läsåret började med en temadag om IT-etik som kompletterades av en föreställning av
gruppen ”Ung utan pung” där även föräldrar är inbjöds att delta.
På mentorstiden har vi lyft frågor kring hur vi skapar ett tillåtande och accepterande klimat
genom att låta eleverna ge förslag på och diskutera vad vi alla kan göra för att skapa detta
klimat.
Vi har tagit hjälp av film och teater, vi har haft lekar och dramaövningar för att belysa
problemställningar och stimulera till diskussion.
I det dagliga arbetet har vi försökt finnas nära till hands och tagit tag i saker så snart vi märkt
att det behövts.
Klass 9
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 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 kanna varandra och acceptera
varandra anordnade kamratstödjarna en fadderkamp. Eleverna har läst Steinbecks “Möss och
människor” och har diskuterat olika moraliska frågor utifrån denna roman.

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 11-12” 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 2011-2012.
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 11-12
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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 11-12
uppgått till 5 st. Inte i något 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 andra gången
denna vår. Enkäten gjordes i två versioner, en med glada respektive ledsna gubbar för
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 94%.
I Förskoleklass och skolår 1 fanns det ingen elev som inte kände trivsel och trygghet. I de
högre årskurserna var det 4 elever som kryssat i att de aldrig kände trivsel på Backaskolan och
6 som aldrig kände trygghet. I det fall som man utvecklat sina svar handlade otryggheten om
besök från vår granne skoldaghemmet.
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 man känt att den vuxne haft ett otrevligt tonläge eller varit orättvis.
Eleverna ombads också definiera ”riskområden”, dvs platser på skolan eller skolgården som
känns otrygga. Bland de yngre barnen (förskoleklassen och ettan) fanns ett ytterst litet fåtal
kände lite oro kring kapprummen och omklädningsrummen på idrotten, dock mindre än vid
förra enkäten. Ingen hade detta år känt någon oro kring vare sig själva idrotten eller när man
var i ”skogen”, vilket är en glädjande förändring jämfört med fjolåret. I skolår 2-9 var det
ingen som definierade någon speciell plats där man känner sig otrygg.
Kamratstödjarnas spontana reaktion vid genomgången var, liksom förra året, att trivseln och
tryggheten generellt verkade vara god eller till och med mycket god bland Backaskolans
elever. I de fall enkätsvaren visade något avvikande, menade kamratstödjarna att de inte
kände igen sin skola. Samtidigt gav det upphov till diskussioner om hur det kan komma sig att
en elev skriver att den känner sig mobbad: Vad betyder ordet mobbad i detta sammanhang?
Hur kan det komma sig att varken kamratstödjarna eller klasspedagogerna känner till detta?
Kan vi förändra kamratstödjararbetet på något sätt? Kamratstödjarna beslöt att lämna över
enkätsvaren till respektive klasspedagoger.
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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 2012-2013.
Utvärdering av målen i handlingsplanen för läsåret 11-12













Varje klass utarbetade i samband med läsårets upptaktsdagar en plan för hur man
tänkte arbeta förebyggande, dvs klassens värdegrundsarbete. Planen godkändes av
skolledningen, och utvärderades i samband med läsårsutvärderingen. Klassens plan för
värdegrundsarbetet publicerades på klassens hemsida
Det förebyggande arbetet i klasserna har bedrivits kontinuerligt och har utgått från
situationen i klassen samt resultatet av kamratstödjarnas trivselenkät.
Nyckelord framtagna av skolans styrelse 2009 har använts 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, har använts. Även annat material har använts och ofta har man relaterat till
vad som händer runtom i samhället
Vi har kommit en bit på väg 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
Minst 1 temadag, det har sett olika ut i olika klasser, har under året ägnats åt området
Värdegrundsarbete
Den kamratstödjande verksamheten har under året fått en ännu tydligare koppling till
fadderverksamheten. Fadderkampen var ett lysande exempel på detta.
Kamratstödjarna beslöt att använda elevenkäten i samma form som föregående år, och
den utfördes under vårterminen
Kamratstödjarna var i hög grad delaktiga i att sammanställa, analysera och föreslå
åtgärder – utifrån enkätsvaren
Handlingsplanen har varit publicerad på skolans hemsida

Nulägesanalys
Trivsel och trygghet på Backaskolan upplevs generellt som mycket god. Det förebyggande
arbetet har således fungerat, men kan naturligtvis bli ännu bättre. Det finns ju några svar som
pekar i annan riktning, och framförallt behöver vi ta reda på varför 2% aldrig känner trivsel
och 3% 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.
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Handlingsplan för läsåret 2012-2013















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
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 på klassnivå.
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
Minst 1 temadag per läsår 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 2012-2013

Förskoleklassen
Mål: 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. 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
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, vi tror på kontinuitet men vi vill inte låta
likabehandlingsarbetet enbart vara ett inslag utan också vara med oss i allt vi gör.
Varför: Medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för
människor. Motverka diskriminering och kränkande behandling.
Vem: Klasspedagoger, Nina Andersson, Martin Håkansson och Pia Berg
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Vilket/vilka material: URs TV- och radioprogram om mobbning. Läsa böckerna ”Syster
Varg” av Anette Skåhlberg och ”Jag vill ha Baklava” av Kalle Güettler och Pia Halse.
Köpa in boken ”Badhuskrisen” av Ann Caroline Håkans och Mia Nilsson.

Klass 2
Mål
Att få varje elev att känna sig sedd och trygg i klassen och på skolan i sin helhet.
Att utveckla elevens egen handlingsberedskap kring hur man löser konflikter och gör svåra
val.
Att ge eleverna kunskap om och självförtroende kring var och hur man kan få stöd i svåra
situationer.
Att skapa en känsla /förståelse för hur olikhet berikar.
Att arbeta för jämställdhet vad gäller kön och etnicitet.
Vad ska vi konkret göra?
Vi kommer att dela in klassen i tre små samtalsgrupper som träffas varje fredag. Grupperna är
fasta under året för att skapa trygghet. Lena, Pia och Sara växlar mellan grupperna för att få
kontakt med alla barnens tankar. I grupperna kommer det att finnas möjlighet för både
eleverna och pedagogerna att ta upp olika frågor som berör för tillfället.
Alla elever kommer att få varsin loggbok. I denna kommer vi bland annat att sätta in
minnesanteckningar från samtalsgrupperna samt reflektioner kring hela skolsituationen,
lärandeprocessen, det sociala med mera. Denna loggbok kommer att ersätta förra årets
tankeöverföringsbok. Föräldrarna är också välkomna att vara aktiva i loggboken.
När vi pedagoger planerar ett arbete ska vi beakta aspekten olika/olikheter .
Vårt arbete ska alltid genomsyras av ett genuspedagogiskt förhållningssätt.
Vi kommer att planera för två likabehandlingsdagar, innehåll för dessa bestäms närmare
beroende på vad som är aktuellt i gruppen och arbetslaget för tillfället.
Vi kommer att ha ett Chaplintema under hösten där vi behandlar den lilla människans
utanförskap och öppnar upp för möjligheter att bemästra svårigheter och forma sitt eget liv. I
temat kommer vi att reflektera kring Charlies uppväxt för att visa på vilka rättigheter, och
möjligheter att få hjälp, ett barn har idag.
Svenska filminstitutet har utlyst en tävling som handlar om Chaplin som med människa och
samhällskritiker. Vi tänker delta i denna genom att göra stumfilmer nära klass 2.
När?
Samtalsgrupperna träffas varje fredag eftermiddag.
Föräldrarna kan varje vecka läsa i loggboken vad som avhandlats i samtalsgrupperna.
På tematid.
Vi kommer att dokumentera och observera vårt eget förhållningssätt gentemot eleverna
utifrån ett genusperspektiv och reflektera över detta på våra planeringar.
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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. Vi vill också
förmedla att konflikter inte behöver vara av ondo och hör livet till. Det vill säga att vi inte
alltid kan bli överens, men att vi kan träna oss på att lyssna, samtala och tolerera andras sätt
att se på saker och ting.
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?
Lena, Sara och Pia ansvarar för samtalsgrupperna och kommer att alternera mellan dem.
Vilket/vilka material tänker vi utgå från?
Vi kommer att särskilt granska de böcker och annat material som vi använder med tanke på
ovanstående mål.
Vi börjar temat om Chaplin med att läsa boken Möte med Chaplin av Thaugland.
Som inspiration till vårt eget filmarbete kommer vi att titta på stumfilmer.

Klass 3
Målet för det förebyggande likabehandlingsarbetet är att skapa ett tillåtande och accepterande
klimat i och utanför klassrummet under skoltiden. Vi vill också skapa en lugn och trygg miljö
för barnen att vistas i.
Vad ska vi konkret göra?
I åk 3 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. Vi kommer under åk 3 att utöka vårt bibliotek med
litteratur som kan utgöra en del i vårt likabehandlingsarbete. Vår förhoppning under åk 3 är
att kunna åka på studiebesök till ställen som kan ge oss mer kunskap och förståelse i vårt
likabehandlingsarbete, samt även bjuda in personer till klassen.
När?
Fortlöpande under hela året kommer likabehandlingsarbetet att vara en del i allt vi gör. 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 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
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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 sätt som möjligt hoppas vi att mer ska bli känt och mindre främmande.
Vem ansvarar?
Jessica, Maria Cristina och Pia ansvarar för likabehandlingsarbetet i åk 3 ht12/vt13
Vilket/vilka material?
Skönlitteratur, tidningsartiklar, filmer och dokumentärer får fungera som ”igångsättare” och
utgångspunkt för diskussioner och annat arbete.

Klass 4
Syftet: Främja likabehandling och förstärka respekten för allas lika värde oavsett kön, ålder,
etnisk tillhörighet och religion. Vi ska tillsammans skapa en lugn och trivsam miljö. Vi ska
känna oss trygga i skolan när vi samtalar och umgås med varandra. Våga stå emot grupptryck
och mobbning och hjälpa varandra på ett positivt sätt.
Mål för HT 2012: Arbeta kring självkänsla, respekt och medvetenhet. Barnen ska få tala,
synas, höras och reflektera kring ämnen och frågor som handlar om likabehandling. Barnen
ska våga stå för sina åsikter och reflektera över dem.
Metod:
Samtala i små grupper kring frågor som rör temaområdet identitet, gruppen, vänskap,
mobbning samt innanförskap och utanförskap.
Ex på övningar att arbeta med
Uttryck - kreativt skapande i form av collage. Vem är jag? (Barnet ska få tid att refleketera
kring den egna identiteten och berätta om sig själv i en liten grupp)
Samarbetsövningar - lekar och övningar som lyckas när man samarbetar
Heta stolen - Åsikter och diskussion
Fyra hörn - Åsikter och diskussion
Linjen - Åsikter och diskussion
Rundan
Association
Oavslutade meningar
Charader
Tolka texter
Filmer
Kartläggning: Enkät och samtalsgrupp i små grupper. Vad har barnen för idéer och vad vill
de prata om? Vad är viktigast för de just nu och vad vill de ha ut av samtalsgrupperna?
Var? Stillheten eller i 4:ans klassrum
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Vilka tillfällen? Om det handlar om diskussion och åsikter med enkla övningar - halvgrupper
måndagar och tisdagar (sista passet). Om det handlar om övningar där de ska skapa något
eller presentera något kan det det bli ¼ grupp eller ½ grupp - måndagar och tisdagar.

Klass 5
Mål: 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 i skolan
och på nätet. Att ta ansvar för materialet vi använder och platsen vi befinner oss på.
Vem ansvarar: Emma Jönsson och Jessika Blomqvist Hindsö
När: En gång i veckan har vi klassliv, men det skall genomsyra all undervisning.
Tillvägagångssätt: Filmer, diskussioner, tygghet och samarbetsövningar, drama, lek.
Användbara källor: EQ-verkstan (övningar, berättelser, diskussionsupplägg.)

Klass 6
Mål
Vi strävar efter att alla elever i klassen skall känna sig sedda, hörda och respekterade för vem
de är. Ingen elev skall känna sig kränkt och ingen elev skall kränka andra. Vi vill ha högt i tak
och värna om mångfalden i såväl inre som yttre attribut.
Vad?
Detta mål vill vi uppnå genom att prata om mänskliga rättigheter, åsiktsfrihet och respekt.
När?
Vår undervisning skall alltid genomsyras av tolerans, nyfikenhet och respekt. Vi kommer
även att göra övningar, ha disskussioner under mentorstid.:
Varför?
För att förebygga att olikheter blir grunden till konflikter och för att öka självkänsla och
självkännedom hos våra elever.
Vem?
Tobias, Mats och Erik har ansvaret för gruppen och ansvarar därmed också för att
likabehandlingsplanen levandegörs.
Vilket/vilka material
Vi tänker använda oss av EQ-verkstadens material samt ämnen och infallsvinklar som
eleverna själva kan hitta.
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Klass 7
Vi kommer använda klasstiden till klassråd och olika gruppstärkande övningar.
Under mentorstiden kommer vi ha samtal i grupp och enskilt. Vi kommer här fokusera på hur
klassen fungerar socialt. Vi kommer ha en tät kontakt med föräldrar för att få med dem i
”tänket” Alla barn är våra barn.
I biologi/sex och samlevnad kommer vi diskutera likheter/olikheter (hbtq-frågor). Vi kommer
också se en teaterpjäs ”Puss” där vi efteråt diskuterar frågor som gäller relationer mellan
ungdomar.
På idrotten arbetar vi med övningar för att eleverna ska lära sig att respektera varandras
olikheter och att samspela och samarbeta med varandra.
I svenska inleder vi terminen med muntlig framställning med gruppstärkande övningar
(drama) för att eleverna ska känna sig trygga och för att de ska öva upp sin förmåga att tala
och argumentera.
Vi kommer också arbeta med sagor ur ett moralperspektiv.
I stora A-laget arrangerar vi en temadag under rubriken ”Likabehandling”
Ansvariga: Anna Karlsson, Lena Lindblom, Anna Syrén och Mari Nilsson

Klass 8
Mål
Vårt mål är att samtliga, både elever och lärare, ska må bra och känna sig sedda och trygga i
klassen. Vi vill skapa ett klimat där alla vågar uttrycka sina tankar och åsikter och får vara sig
själva. Tillsammans vill vi stärka både individens självförtroende men även hela gruppens
självförtroende. Vi vill också att eleverna får kunskap att kunna bryta kränkande beteenden
som man kan upptäcka på skolan.
Vi strävar efter att vara extra uppmärksamma på när kränkningar på nätet uppstår.
Hur?
Vi har regelbundna diskussioner om värdegrundsfrågor, både i mindre grupper och i
storgrupp. Vi kommer att utföra värderingsövningar och diskutera utfallet av dessa. Ett
lämpligt innehåll från film och litteratur kommer att väljas ut och lyftas om underlag för
diskussioner. Vi kommer att ta upp genusfrågor och arbeta i kill –och tjejgrupper.
Dramaövningar och dialogövningar kommer att genomföras. Vi kan även tänka oss att ha
gemensamma övningar med vår fadderklass för att ytterligare öka känslan av trygghet på
skolan. En kontakt med skolans kurator kommer att tas för att direkt få ett väl fungerande
samarbete. Kanske kan hon tänka sig att genomföra samarbets –och värderingsövningar.
När?
Diskussioner och övningar kommer att lyftas och genomföras under mentorstid, klasstid men
även under vanliga lektionspass.
Material:
Medierådets skrift Sanning, oskuld, livstid, material från Skolcoacherna samt häftet Våga.
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Klass 9
Mål
Att arbeta för att eleverna ska känna trygghet både i grupp och individuellt.
Hur
Vi pedagoger ska vara uppmärksamma på, och måna om, att behandla eleverna
efter samma måttstock. Vi ska se till att varje elev får den integritetssfär och den studiero
hen har rätt till.
När
Vi har regelbundna diskussioner om värdegrundsfrågor i smågrupper och i helklass.
Vi använder mentorstid, enskilda samtal samt kontakter med föräldrarna för att
uppnå läsårsmålet. Vi ägnar en temadag åt tankar kring likabehandling.
I historie- och sex-och-samlevnadsundervisningen berörs också dessa frågor.
Material
Filmer och litteratur som behandlar området.
Samarbetsövningar.

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)
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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…]

55

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

56

 Vill du ta med en kompis för att besöka klassen/skolan, fråga då först din
klasspedagog senast dagen innan
… 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
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Backaskolans skolgård

Röd markering = det område som vi räknar som Backaskolans skolgård
Svart markering = det område som skolår 0-3 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
offer

Är fysiskt/psykiskt starkare än sitt

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 2011-2012
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
Jag går i

flickapojke
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
Trivs du på Backaskolan?

Aldrig

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!
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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 för läsåret 12-13 – bilaga 6
Fritidshemmet
Inskolning
Detta läsåret fick FSK och ettan samarbeta genom gemensamma verkstäder endast
för dessa två klasser. Efter novemberlovet fick de yngre barnen välja gemensamma
verkstäder med de äldre barnen.
Matstunder
Frukost äter vi numera i matsalen förutom torsdagar och lov.
Mellanmålet har vi delat upp under två tider. FSK-1 börjar med mellanmål direkt efter
skolan och har sedan rast, klass 2-5 börjar med rast och äter mellanmål efter.
Under fruktstund har vi också delat upp oss för att få mindre barngrupper.
Barngrupper
Totala barnantalet har ökat.
Nya 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, uteinne, stillasittande-fysisk aktivitet samt finmotorik-grovmotorik.
Nya verkstäder har tillkommit, några specifikt anpassade till de äldre barnen, men
också för alla barn, både små och stora.
Skrotverkstad
Detektivklubben
Högläsning i soffrummet
Rollspel för yngre (FSK-2)
Specifikt för de äldre barnen
Eye-toy
Bollhuset
Radiofritids
Chilla-relax verkstad (2-4)
Loven
Under loven har vi utnyttjat bollhuset och spelat mycket med Eye-toy. Vi har annars
hållit oss nära skolan. Bad har vi haft varje lov och grillning då och då. Foton från
längre lov (minst en vecka) har satts upp på skrytväggen. Vi även kunnat baka och
använda köket i Hjärtat, chokladbollar, våfflor och pannkakor. Film har vi haft nån
gång.
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Öppettider
Öppettider ändrades till 6.30. Oftast är det Lasse, men ibland är det
fritidspedagogerna som gör det. Stänger som vanligt 18.00
Förskoleklassen
I fsk jobbade Gunilla Zelander, Jeanette Sihvonen och Lennart Andersson under
läsåret 12/13. Gunilla var sjukskriven efter påsklovet.
Idrottslärare: Marie Nilsson under ht-12 och Lisa Stolpe under vt-13.
Förskoleklassen har under det gångna året bestått av 24 elever och tre pedagoger.
Pedagogerna var samma som förra året men lokalerna däremot nya. Förskolan
flyttade in i f d träslöjdslokalerna som iordningställdes under sommaren 2012. Det
har varit ett lyft för verksamheten.
Under läsåret har vi jobbat med Svenska: Barnen har blivit presenterade för språkets uppbyggnad med alla dess
hemligheter.
Matte: under hösten jobbade vi med praktisk matematik och under våren har vi
introducerat en egentillverkad mattebok.
Teknik: I teknik började vi med att ställa frågan - "Vad är teknik?" och "Vilken teknik
finns hemma?" till eleverna i ettan, föräldrarna samt till oss själva.
Frågorna kring teknik övergick till att svara på frågan vad som behövs om man
hamnar på en öde ö?
Eleverna har också jobbat med datorerna under vårterminen. Alla har skrivit en enkel
presentation av sig själva som deras blivande lärare har fått och de som önskat har
presenterat en hemsida på nätet.
Guldkuverten har varit ett projekt som vi introducerade förra läsåret och utvecklade
ytterligare under detta läsår. Projektet har varit ett steg i att få barnen mer delaktiga i
verksamheten: Två och två har barnen fått planera innehållet till en lektion, en
halvdag eller en heldag, allt beroende på deras önskemål. Under året har vi åkt på
utflykt, haft disko, lärt oss tälja, pyssla, träslöjda, skapa av återvinningsmaterial mm.
Samarbete med ettan: Det stora samarbetet under detta läsår har varit "En konstig
musikal". Eleverna i de båda klasserna har tillsammans arbetat med fem
konstriktningar från olika tidsepoker. Därefter jobbade vi med teaterövningar,
sångträning och rekvisitatillverkning. Ett manus tog form med Ernst Billgren i spetsen
och en lång period av repetitioner mynnade ut i en musikal som spelades tre gånger
under två dagar i slutet av maj. Med fantastiska skådespelar insatser!
Avslutningsvis vill vi säga något om matsituationen. Det är skönt att slippa äta i
klassrummet och använda sin lunchrast till att plocka smulor och dessutom slippa
plocka undan och avbryta alla pass innan mat. Underbart med två kockar på skolan!
Jeanette, Lennart och Gunilla
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Klass 1
I ettan jobbade Nina Andersson och Martin Håkansson under läsåret 12/13
(Ma/No lärare: Pia Berg ht-12 och Dörte Peters vt-13, Idrottslärare: Marie Nilsson ht12 och Lisa Stolpe vt-13)
Svenska: Läsningen var av allra största vikt i årskurs ett. Läsinlärningen gjordes
individuellt och vi utgick ifrån läsmaterialet ”Mini”. Då fick alla barnen en gemensam
läsupplevelse oavsett på vilken nivå de befann sig. Alla barn hade daglig
högläsningsläxa på cirka fem minuter. Vi hade även hela pass av läsning med valfri
litteratur. Varje dag innehöll högläsning av pedagog.
Vi använde materialet Forma Språket.
Utifrån vårt konstnärstema gjorde vi faktatexter, om konstnärerna, som vi tillsammans
diskuterade fram.
So: Under vårt konstnärstema utforskade vi världskartan, hittade de länder där
konstnärerna kom från. Vi tittade på Lilla Aktuellt under vårterminen som följdes upp
av diskussion. På våren jobbade vi också med trafik och Barnkonventionen.
Kultur: Vi var på teater Teamus och såg ”Madame Sinossa”. Hela skolan hade under
vecka 7 en Kulturvecka med filmfestival. Under den veckan erbjöds olika aktiviteter
som tex. grafiktryck, tesselering, dans, mandala och målning. Till filmfestivalen gjorde
klassen 11 filmer där barnen själva skrev manus.
Utflykter: Vi besökte Sollekplatsen som är en temalekplats. Med anledning av
klassens konstnärstema besökte vi Statens museum för konst i Köpenhamn.
Idrott: Barnen har haft en timmes idrott varje vecka. Varje vecka har vi haft rörelse
med barnen i halvklass. Det har också varit tre idrottsdagar.
Tema: Under hela läsåret hade vi ett konstnärstema. Vi jobbade med olika
konstnärer och deras tekniker som barnen fick prova på. Vi hade reception av
konstnärernas bilder och barnens egna. Konstnärerna var Picasso, Van Gogh,
Pollock, Niki de Saint Phalle, Frida Kahlo, Pipilotti Rist och Georgia O´Keeffe, Claude
Monet, Miró, Michelangelo och Da Vinci.
Tillsammans med förskolan avslutade vi vårt konstnärstema med en musikal som vi
spelade för tre klasser och föräldrarna.
Gemensamma dagar: Förskolan till årskurs tre hade en dag med genus som ledord.
Vi hade också Fadderkampen där eleverna delas in i grupper utifrån sina
faddergrenar, från förskolan till årskurs nio.
Musik: Det ingick i konstnärstemat och musikalen.
Nina Andersson och Martin Håkansson
Matematik: Ett arbetspass i veckan har vi jobbat med matematik på datorerna.
Använt läromedel: Matte direkt Safari 1A och 1B.
Matematiklektionerna hölls alltid i halvklass där varje grupp undervisades vid två
tillfällen per vecka.
Varje lektion omfattade olika moment som gemensamma genomgångar, samtal och
muntliga framställningar, parövningar och enskilt arbete. Momenten varierades och
valdes enligt gruppens förutsättningar och behov.
Talkunskap och talförståelse
Förståelse för addition och subtraktion (användning och samband)
Addition och subtraktion samt talföljd i talområdet upp till 100
Jämförelse av tal och mängder
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Automatisering av addition och subtraktion upp till 10
Positionssystem (betydelsen av siffrornas position i ett tal, praktisk användning med
t.ex. pengar och klossar)
Mätning
Tid: Avläsning av klockan (hel- och halvtimme, kvart i och över), avläsning och
förståelse för olika tidsbegrepp och –enheter (minut och timme)
Längd: uppskattning och mätning av längder i cm och m, mätning med
ostandadiserade mått (fot, tum, steg), användning av linjal för att mäta föregivna och
rita egna linjer
Vikt: uppskattning och mätning av vikter i kg och g, mätning av barnens vikt i kg,
mätning av föremål i g
Temperatur: uppskattning och mätning av temperatur i °C inomhus och utomhus
Geometri
Vanliga former och deras egenskaper
Geometriska begrepp (sida, hörn, triangel, rektangel, cirkel, kvadrat, …)
Lägesbeskrivning och –uppfattning, lägesbegrepp
Mönster och logik
Logiska följder med former, färg och föremål
Avläsa, fortsätta och tillverka egna mönster, både på papper och med föremål
Problemlösning
Lösning av problemuppgifter i textform
Val av räknesätt (addition, subtraktion)
Användning av olika strategier (pröva fram sig, ritning)
NO:
NO-undervisningen skedde till stor del i halvklass med 12 barn.
Under ht 2013 har klassen mestadels arbetat med biologi.
Undervisningen innebar olika aktiviteter, teoriläsning i anpassad litteratur, diskussion
och anknytning till barnens erfarenheter, laborationer som växtodling samt utepass
med praktiska övningar som temperaturmätning och observationer i närområdet.
Vinter:
Vad är snö? Snöns konsistens och struktur samt egenskaper (snöflingor)
Vad händer med snö när den smälter?
Vad gör djuren under vintern? Djurens olika överlevnadsstrategier (ide, dvala,
pälsfärg, flytt till varmare länder).
Praktisk övning med att leta djurens spår i snön: tassavtryck, spillning och skrapspår.
Vår:
Hur märker vi att det är vår? Vad kännetecknar våren?
Praktisk övning i att leta efter vårtecken (knoppar, insekter, vårblommor)
Fotograferar och lär känna igen vårblommor i närområdet (maskros, vitsippa,
blåsippa, scilla/blåstjärna, tusensköna, snödroppe, krokus, påsklilja)
Växtodling genom att använda olika frön, både köpta (solros, ärta, krasse) och
hittade (gran, äpple, kastanj)
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Väder:
Observation och dokumentation av olika väderlek (regn, moln, sol, vind, åska, snö,
dimma) med hjälp av symboler
Daglig avläsning och anteckning av utetemperaturen
Laboration med termometer
Dörte Peters
Klass 2
I klass 2 har Sara Nielsen, klasspedagog, Lena Hallberg, fritidspedagog, och Dörte
Peters/Pia Berg mattepedagog, och Nahuel Pozo, elevassistent, arbetat.
Vi har haft två teman under året; Charlie Chaplin och Tidsmaskinen.
Vi började året med att läsa högt ur Möte med Chaplin av Talli Thaugland (en
bearbetning av Charlie Chaplins biografi för barn). Temat kom sedan att beröra
Charlies liv med jämförelser kring hur det var i början på förra seklet med hur vi har
det idag. Barnen intervjuade äldre släktingar och vänner. Vi undersökte och provade
hur de första rörliga bilderna fungerade genom att bygga t ex zoetrope. Och vi tittade
på, diskuterade, analyserade och skrattade åt mängder av Chaplinfilmer. Vi ställde
oss frågan vad vi själva tyckte var svårt och problematiskt och funderade kring hur
man med humorns hjälp skulle kunna göra stumfilm om detta. Sex manusidéer för
stumfilm växte fram och när dessa var färdiga skickades de in till en filmtävling i
Svenska filminstitutets regi kallad “ Gör din egen Chaplin”. En av våra filmer vann
och vi fick filmen visad på BUFF där vi också fick motta vårt pris.
Under ett besök på biblioteket fick vi ta del av böcker i vilka barn reste tillbaka i tiden.
Vi bestämde oss för att bygga en tidsmaskin och göra det samma. Barnen fick välja
vart vi skulle resa. Vi har hunnit med följande resor; Big bang, dinosauriernas tid,
istiden, stenåldern, vikingatiden, Hästlandet, Hotell Transylvanien, Godislandet och
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch. Kvar har vi medeltiden,
1700-talet, Antiken och framtiden. Vi har försökt angripa de olika önskemålen på ett
varierat sätt. Det har inneburit att eleverna har arrangerat olika upplevelser som
resten av klassen fick ta del av, att vi lagat både nyttigt och onyttigt godis samt pratat
om vikten av ett hälsosamt leverne, att vi experimenterat med is och vatten samt lärt
oss att händelser i naturen får konsekvenser och att det vi ser idag är spår från en
annan tid. Vad lämnar vi för spår idag?
Vår klassresa gick till Vikingatider, utanför Löddeköpinge, där vi fick gjuta Tors
hammare, smida och skjuta med pilbåge.
På NO:n har vi arbetat laborativt med att undersöka olika fenomen på lekplatser som
friktion, pendling och centrifugalkraft. I klassrummet har vi sorterat, beskrivit, blandat
och delat på olika blandningar. Vi har odlat på olika sätt för att få fram de bästa
förhållandena för en växt.
Vi har tagit del av Gamla testamentet genom att sammanfatta, göra illustrationer och
kritiskt granska innehållet. Då ett mord har skett har alla inblandade t ex fått komma
till en domstol i vilken vi skulle avgöra vem den skyldige var. Vi har försökt sätta oss
in i alla inblandades perspektiv och se deras motiv.
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Alla barnen har läst egen vald litteratur 20 min per dag samt deltagit i en
nivåanpassad bokcirkel en gång per vecka. Vi har haft arbetspass då man arbetat
individuellt med olika moment inom svenskan som t ex sagoskrivning, skrivstil,
stavning vilket vi kallat arbetsschemat. 1 pass per vecka har vi arbetat gemensamt
med språklära. Vi har skrivit på datorer då vi haft som mål att barnen ska kunna
logga in, hitta rätt dokument, skriva, sudda, använda stor bokstav. Skrivandet på
datorn var under hösten kopplat till en bild och under våren till pågående resa i
tidsmaskinen.
Fria texter har fotograferats för reception i helklass då vi tillsammans t ex tittat på när
en text blir levande och vad som gör att man vill läsa vidare.
Minst en gång i veckan har alla fått ta del av högläsning varav några har varit knutet
till de olika teman.
Som en del av vår likabehandlingsplan har vi träffas i fasta 8-grupper för att prata om
det sociala livet i klassen. Inom gruppen har tystnadsplikt rått. Tillfällena har
dokumenterats. Vi har t ex pratat om rädsla och sorterat olika taskiga eller felaktiga
beteenden.
Varje vecka har vi haft klassråd som skickat vidare frågor som rör hela skolan till Lilla
elevrådet.
På musiklektionerna startade vi terminen med lyssnarövningar kopplat till filmmusik
under pågående Chaplintema. Vi har sedan arbetat med ramsor, klapp- och
rytmsånger och gjort egna små kompositioner i rytmorkestrar. Vi har har genom
enkla övningar med hela kroppen arbetat med hel-, halv- och fjärdedelsnoter. På
vårterminen ägnade vi en del tid åt några klassiska kompositörer och instrumenten i
en symfoniorkester. Vi har satsat på att uppträda tillsammans hela klassen på de
olika tillfällen som ges, avslutningar och playbackarna med både dans och sång.
Idrott: Lisa Stolpe har sedan årsskiftet haft idrott i klassen.
Sara Nielsen och Lena Hallberg
Matematik år 2
Använt läromedel: Matte direkt Safari 2A och 2B.
Matematiklektionerna hölls enbart i halvklass där varje grupp undervisades vid två
tillfällen per vecka.
Varje lektion omfattade olika moment som gemensamma genomgångar, samtal och
muntliga framställningar, parövningar, mattespel och enskilt arbete. Momenten
varierades och valdes enligt gruppens förutsättningar och behov.
Talkunskap och talförståelse:
Förståelse för addition, subtraktion och multiplikation (användning och samband)
Addition och subtraktion samt talföljd i talområdet upp till 500
Automatisering av addition och subtraktion upp till 20
Positionssystem (betydelsen av siffrornas position i ett tal, praktisk användning med
t.ex. pengar och klossar),
Romerska siffror som exempel för ett annat talsystem
Tal i bråkform (halv, tredjedel, fjärdedel)
Ordningstal (följd i ett led, datum)
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Mätning
Tid: Avläsning av klockan (hel- och halvtimme, kvart i och över, 20 i och 20 över),
tillverkning av egna tidslinjer, jämföra och beräkna tider (dag, vecka, månad, år),
avläsning och förståelse för almanackan (avläsning och förståelse för olika
tidsbegrepp och –enheter). Tillverkning av tidslinjerna anknöt till klassens tema kring
resor till och arbetet med olika tider.
Längd: uppskattning och mätning av längder i cm och m, mäta och jämföra barnens
kroppslängder, mätning med ostandadiserade mått, användning av linjal
Vikt: uppskattning och mätning av vikter i kg och g, mätning av barnens vikt i kg,
mätning av olika föremål i g.
Geometri
Vanliga former och kroppar och deras egenskaper. Eleverna byggde och jämförde
former med hjälp av geobräden.
Geometriska begrepp (sida, hörn, kant, triangel, rektangel, cirkel, kvadrat, kon, klot,
…)
Lägesbegrepp (höger, vänster, över, under, bredvid, mellan, …)
Mönster och logik
Enkla logiska följder med former, tal, färg och föremål
Avläsa, fortsätta och tillverka egna mönster, både på papper och med föremål
Statistik
Tabell: avläsning och ifyllning
Diagram: stapeldiagram, avläsning och ifyllning
Problemlösning
Lösning av problemuppgifter i textform
Val av räknesätt (addition, subtraktion, multiplikation)
Användning av olika strategier (pröva fram sig, ritning, slutsatser, uteslutningsmetod)
Dörte Peters
Klass 3
Svenska: Vi har arbetat en del utifrån böckerna Läs- och skrivdax. I denna bok har vi
under ht haft läsläxa och som vi diskuterade under ett sv-pass på fredagen. Här har
vi tränat oss i att lyssna, ställa frågor, bygga vidare på vad andra säger, lyfta åsikter,
debattera och ge kommentarer. Här lyftes alla de tankar som barnen fått under
veckans läsning. Vi har arbetat i boken “Språkskrinet”. Vi har satsat mycket på att
skriva digitalt och klassen har lärt sig att skriva sina berättelser i Google Drive. Vi har
arbetat mycket med läsförståelse som en förberedelse inför de nationella proven. Vi
har haft högläsning tillsammans med de barn som behövt extra stöd. Även vår
specialpedagog har haft intensivläsning med ett par elever. Vi har haft Veckans ord
där barnen tränat sig i rättstavning. Vi har har arbetat med berättelsers uppbyggnad,
stödord, den röda tråden, ordklasser, sj-ljud och tj-ljud. Vi har haft högläsning ur
boken “Jorden runt på 80 dagar” där barnen fått arbeta mycket med ordförståelse. Vi
har haft tystläsning ett par gånger i veckan där barnen tränat på att skriva
bokrecensioner och muntliga redovisningar av sina lästa böcker.
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No: Vi har arbetat med återvinning och fått besök av Sysav. Under ht arbetade Pia
med friktion, tillverkade lavalampor, arbetade med tyngdkraft, jämnvikt, djurens
näringskedja och de fem stora. Under vt har vi tillsammans med Dörte arbetat med
det naturvetenskapliga arbetssättet (formulera frågeställning, ställa hypotes, bygga
upp försök, försöksbeskrivning, utvärdering, resultat och slutsats). Vi har filtrerat
vatten (lösning och blandning), människans vattenbehov/användning och i olika
former (fast, flytande, gas), vattenkraftverk, vanliga växter i Sverige. Vi har använt
Internet som verktyg till våra olika forskningsuppdrag.
So: Största delen av detta ämnen är integrerat i vårt tema. Utöver temat har vi
arbetat med istiden, stenåldern och bronsåldern. Även vårt tema om återvinning i No
vävdes in detta ämne.
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, sånger och föra enkla
dialoger.
Slöjd: Barnen har haft träslöjd ett par gånger i veckan med Mats Hansson.
Bild: Vi har integrerat bild i vårt tema som genomsyrat alla våra ämnen. Där har de
provat olika material och tekniker.
Musik: Ett par gånger i månaden har skolans musiklärare Erik kommit in och haft
musik tillsammans med barnen. De har då tränat på sånger som de uppträtt med på
skolavslutningarna.
Film: Klassen har gjort stopmotionfilmer där de har tagit foton och redigerat.
Filmernas teman har varit kopplat till vårt tema “Jorden runt på 80 dagar”.
Utflykter: Vi har besökt tekniska museet och där koncentrerat oss på teknikens
utveckling (ångkraften) som vi läst om i vårt tema.
Idrott: Barnen har haft en timmes idrott varje vecka tillsammans med Mari Nilsson
samt Lisa Stolpe som tog över efter jullovet. Det har varit tre idrottsdagar.
Värdegrundsarbete: Under vt har vi en gång i veckan haft kompissamtal. Vi har även
arbetat med olika bitar i EQ samt övriga värderingsövningar som vi funnit på
lektion.se.
Tema:Direkt efter skolårets början startade vi ett tema som skulle löpa skolåret ut
och skulle innefatta så gott som alla skolämne även om inte alla dessa förekom i
samma stora utsträckning. Vi planerade med stöd av uppnående mål för år tre inom
svenska, no, teknik, so och bild. Temat heter ”Jorden runt på 80 dagar” och Jules
Vernes klassiska roman med samma titel är den röda tråden som löpte genom hela
det nästan dagliga arbetet.Det började med en stor världskarta på väggen och en
karta över London båda med några särskilda punkter markerade med färgglada
knappnålar. Samtidigt fick vi ett brev från den svenska ambassadören i
Storbritannien som hade fått reda på att klass 3 på Backaskolan skulle delta i OS i
den ovanliga grenen Marathon jorden runt på två terminer. Ambassadören berättade
i brevet om en känd brittisk person som även han hade företagit sig en liknande
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uppgift och att hans gärning fanns beskriven i en bok som följde med brevet.Följande
steg var ett besök av ett skådespelarpar som föreställde Phileas Fogg och
Passepartout som är huvudpersonerna i boken. Parallellt med detta började vi
högläsning av boken. Vissa moment återkom regelbundet och barnen lärde sig att
känna igen dem.Exempel på dessa är bl a veckans ord som är svårare ord hämtade
från nästkommande kapitel i romanen. Orden presenterades för barnen på måndag
tillsammans med en kort genomgång och några synonymer. Eleverna hade då några
dagar på sig för att lära sig innebörden och stavningen för att sedan förhöras på
fredag. Med orden följde en memorylåda som användes då och då i helklass, i par
eller enskilt för att memorera dem. Veckans ord har även varit synliga i en ram på
väggen. Ytterligare ett exempel på regelbundet återkommande moment har varit
faktatexten om de länder som förekommer i romanen och matlagning. Under tiden
som läsningen framskred har vi bekantat oss med:
• Suezkanalen ur ett historiskt, geografiskt och tekniskt perspektiv.
• Kolonialismen
• Uppfinningar (Ångkraft)
• Världshamnar
• Nautiska mil
• Brittiska dagstidningar
• Brittiska, franska och italienska historiska byggnader
• Samhällsklasser, titlar och människans villkor
• Meridianer, paralleller och tiden i olika delar av världen
• Visum
• Börsen och handel med pengar
• Religion (kristendom)
• Råvaror och återvinning
• Kända konstnärer, musiker, kompositörer, historiska personer, författare och poeter
från Storbritannien, Frankrike och Italien
Vi har också påbörjat landet Indien. Vi har arbetat med bild, vaxskulpturer och
matkultur/matlagning som har anknytning till de länder som huvudpersonerna reser
igenom. Med jämna mellanrum har vi stannat upp och arbetat med olikartade
uppgifter för att kontrollera att alla barnen hängde med.
UTVÄRDERING TEMA
Vi genomförde vårt tema i stort sätt som det var planerat men vi ser nu att vi
underskattade tiden och omfånget. Projektet väckte en oerhörd stor nyfikenhet hos
barnen och deras intresse och vilja att veta mer kunde vi inte bortse ifrån. Den
imaginära kartan med ett huvudspår fylldes under resans gång av mängder med små
stigar, parallella vägar, rastplatser mm (bildligt talat). Den stora världskartan,
Londonkartan och en porträtt på Phileas Fogg på väggen fick under tiden sällskap av
en mängd andra intressanta saker. Här kommer några exempel:
• Lord Byron med en av hans dikter.
• Nio olika väggklockor som visar lokaltiden av lika många städer som vi mött under
resan.
• Recept från olika länder.
• Detektivbilder som bjöd in barnen till att lösa gåtor.
• Bilder på gamla mynt, visum, postångare och mycket mer.
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Vi har kunnat notera barnens spänning och intresse växa under dessa två terminer
och vi har sett hur deras kunskap har ökat inom vissa områden. De flesta har visat
att de lätt hittar på världskartan, många berättar om hur de svåra ord som de har haft
som veckans ord förekommer i annan litteratur och hur glada de blir när de känner
igen dem. Spännande moment, konstnärliga uppgifter, fakta, studiebesök och
föreläsningar har bidragit till att skapa ett spännande projekt vars omfång vi inte har
kunnat begränsa. Vi hade planerat att arbeta med matematiska problemlösningar
inspirerade från boken, men det blev inte av delvis pga. byte och omorganisering av
matteresurs. Vi ser nu att temat inte kan avslutas under detta skolår och vår plan är
att fortsätta nästa år med sexans uppnåendemål i bakhuvudet och integrera
matematik i temat i större utsträckning än nuvarande år.
Jessica Ziegenfeldt och Maria Cristina Bifera
Matematik år 3
Använt läromedel: Matte direkt Safari 3A och 3B
Varje lektion omfattade olika moment som gemensamma genomgångar, samtal och
muntliga framställningar, parövningar och enskilt arbete. Momenten varierades och
valdes enligt gruppens förutsättningar och behov.
Talkunskap och talförståelse
Förståelse för addition, subtraktion, multiplikation och division (användning och
samband)
Addition och subtraktion samt talföljd i talområdet upp till 10,000
Positionssystem (betydelsen av siffrornas position i ett tal), konkretisering med hjälp
av pengar (1000-, 100- och 100-lappar samt enkronor)
Tal i bråkform (halv, tredjedel, fjärdedel, sjättedel, åttondedel, femtedel), jämföra
bråktal samt enkla beräkningar med bråktal (del av en mängd t ex 1/4 av 24)
Mätning
Tid: Avläsning av klockan, översätta analog till digital tid och tvärtom, jämföra och
beräkna tider, olika kort- och långtidsbegrepp och –enheter
Längd: uppskattning och beräkning av längder i km och mil
Vikt: uppskattning och mätning av vikter i kg, hg och g, mätning av föremål i g
Area och omkrets, mätning och jämförelse med hjälp av rutor (t.ex. på geobräden)
Volym: mätning och jämförelse av volym (dl och l)
Geometri
Vanliga former och kroppar och deras egenskaper
Geometriska begrepp (sida, hörn, kant, triangel, rektangel, cirkel, kvadrat, kon, klot,
…)
Mönster och logik
Logiska följder med former, färg och tal
Avläsa och fortsätta mönster
Statistik
Tabell: avläsning och ifyllning
Diagram: stapeldiagram, avläsning och ifyllning, framställning av egna diagram efter
en enkel underökning och favoritfärger
Samband stapeldiagram och cirkeldiagram (med enkla tal)
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Problemlösning
Lösning av problemuppgifter i textform
Val av räknesätt (addition, subtraktion, multiplikation)
Användning av olika strategier (pröva fram sig, ritning, slutsatser, uteslutningsmetod)
Dörte Peters
Klass 4
Under läsåret har Sara Skoow arbetat som klasslärare och Ai-Chinh Nguyen som
fritidspedagog. Klassen har bestått av 25 elever, tre nya tillkom vid skolstart.
Svenska: Ämnet svenska har dels bedrivits som ett enskilt undervisningsämne samt
varit en integrerad del i övriga ämnen. Boken “Språkgodis” har använts som läxbok
under läsåret, “Veckans ord” har varit återkommande för att bl a träna rättstavning,
eleverna har både fått läsa tyst samt lyssna till högläsning. Kompletterande
läromedel har varit “Zoom Svenska” och vissa andra läromedel vid t ex skrivövningar.
Matematik: Arbetet har följt upplägget i “Matte Borgen Direkt, 4 A och 4B” och har
kompletterats med praktiska och kommunikativa övningar. Varje kapitel har avslutats
med en diagnos för att stämma av och ett prov har genomförts under höstterminen
som täckte de avsnitt vi arbetat med då.
Engelska: Har fokuserat på att få igång elevernas tal, att de inte ska vara rädda och
försöka att prata engelska. Alla lektioner är på engelska för att öka deras förståelse
för det engelska språket. Vi har arbetat med läromedlet Magic 4.
SO: Under höstterminen arbetade eleverna med geografi - Sverige. Under
vårterminen har de arbetat med religion - “De fem världsreligionerna”,
samhällskunskap - “Demokrati och riksdag” och slutligen historia - “Vikingatiden”.
Eleverna har fått arbeta både enskilt och i grupp. Vi har varit på studiebesök och bl a
besökt olika platser för religiöst utövande samt “Vikingatider i Löddeköpinge”.
Hemkunskap: Eleverna har var sitt hemkunskapshäfte “Smarta val” som vi utgår
ifrån. Vi delade in barnen i smågrupper för det praktiska arbetet där de har fått
tillfällen att laga olika sorters måltider och delat med sig av dessa till övriga
klasskamraterna. Utifrån häftet har vi diskuterat mycket kring de olika måltiderna,
innehållet i det vi konsumerar och att vara uppmärksam på hur dess innehåll
påverkar oss. Eleverna har haft möjlighet att jämföra priser mellan olika livsmedel
med varandra och delat med sig kring hur det kan se ut när det gäller uppgifter i
hemmet. De har också under ämnet bild jobbat med skillnaden mellan reklam och
objektiv konsumentinformation.
Värdegrundsarbetet: Vi har haft några tillfällen för värderingsövningar. Då har vi haft
övningen “heta stolen” som uppvärmning, där man enkelt säger ett påstående och
beroende på om man håller med eller inte flyttar man på sig eller sitter kvar. Efter
några påståenden börjar vi även diskutera med dem som vill dela med sig av sina
åsikter. Vi har haft övningen “fyra hörn” där en historia berättas som eleverna sedan
får fyra alternativ kring hur de skulle handla i en sådan situation. Vi har haft samtal
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kring vad barnen tycker och inte tycker om. Pratat om ensamhet och om att utesluta
någon och hur man kan göra för att få med någon i gruppen.
Kompissamtal har vi haft, där eleverna får tillfälle att lyfta något som har hänt den
veckan. Då kan de som vill, dela med sig kring om de har blivit ledsna över något
(utan att nämna namn), om de tror att de har gjort någon ledsen eller om de har
hamnat i en konflikt. Sedan delar de också med sig huruvida konflikten är löst eller ej
och hur de har gått tillväga. Vi var också med i Drömmarnas hus uppsättning av
“Äventyret 2013” som gav oss tillfälle att öva på samarbete samt stärka självkänslan.
Vi har även sett på film “Ant-Bully” och diskuterat utifrån kamratskap och hur man är
mot varandra.
Kultur: Vi har under läsåret varit på ett teaterbesök och ett biobesök.
Bild: Vi har arbetat med färg, att blanda färgcirkeln och övat akvarellteknik. Vi har
arbetat utifrån inspiration av konstnärer och arkitekter (Marc Chagall, berättande
bilder från skiss till färdig bild och Hundertwasser, collageteknik med olika papper.) Vi
har arbetat med djuptryck, lera samt övat akvarellteknik och att skriva omdömen. I
terminens sista projekt har eleverna fått arbeta efter en egen självformulerad idé
“fantasi och drömmar” i olika material samt presenterat sina arbeten.
Musik: Vi har sysslat med ensemblespel (uppspel och träning inför avslutningar samt
konsert för världens barn). Även körsång inför Världens barn-konserten. Vi har också
tittat på filmer och diskuterat musik och identitet.
Sara Skoow och AiChinh Nguyen
Klass 5
Mentorer: Jessika Blomqvist, Emma Jönsson (föräldraledig från maj 2013), Jill
Flygare (maj-juni 2013)
Övriga lärare: Tobias Klebe (engelska, svenska), Mats Hansson (trä- och
metallslöjd), Erik Kirsten (musik), Lisa Stolpe (idrott och hälsa), Emma Jönsson resp
Jill Flygare (matematik, NO, SO), Jessika Blomqvist Hindsö (bild, SO).
Svenska: Studieteknik, ordklasser, ordkunskap, muntliga framföranden,
läsförståelse, skriva berättelser, skriva faktatexter, tyst läsning.
Engelska: Vi har arbetat med läromedlet Magic 5!, har läst och lyssnat på engelska
texter, vi har skrivit på engelska, tränat grammatik, pratat engelska.
SO: Medeltiden guidad tur på Malmö museum, Vikingatiden, repetition forntiden,
Europas länder, kartkunskap. Redovisning i Google docs om ett eget land.
NO: Kroppen, besök på en Malmö naturskola biodling, sexualkunskap.
Musik: Ensemblespel, uppspel, körsång (lucia och framträdande på “världens barn”konsert med Ingemar Olsson). Rytmer, notering, bas och trummor.
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Bild: Berättande och informativa bilder, serier på olika sätt, bla färglagda i
datorn/gimp samt reklam. Utifrån en start i kroppens proportioner har vi byggt visuella
3D miljöer med olika material och arbetat utifrån bilder föreställande medeltiden .
Iakttagelseteckning, djuptryck, färgkunskap, blandat färg till färgcirkeln, digitalt
fotograferande och filmande till en “digital” adventskalender till vår fadderklass i
förskolan
Matte: Jobbar med läromedlet Matte direkt 5.
Klassliv: Kompissamtal en gång i veckan och klassråd vid behov. Vi har haft
värderingsövningar tillsammans med teater Variant, vars tre föreställningar vi sett
och varit med och varit referensklass till en av dem.
Teknik: Uppfinningar
Gemensamma dagar: Vi har haft en dag då vi bjöd in personer från samhället som
fick berätta om sina liv. Fadderkampen, då vi delas in grupper med individer från
samtliga klasser. Leds av kamratstödjarna. Idrottsdagar. Kultur veckan med olika
aktiviteter under veckan i tvärgrupper med hela skolan.
Jessika Blomqvist, Tobias Klebe
Klass 6
Mentorer: Tobias Klebe (engelska, svenska), Mats Hansson (trä- och metallslöjd),
Erik Kirsten (musik).
Övriga lärare: Lennart Holm (SO), Birgitta Sundin (NO), Lisa Stolpe (idrott och hälsa),
Lena LIndbom (tyska, franska) Johanna Lindblom (franska) Gabriella Iljas (spanska),
Emma Jönsson resp Jill Flygare (matematik), Jessica Blomqvist (bild)
Svenska: Förberedelse inför nationella proven, ordklasser, satsdelar, skrivit deckare,
stavningsregler, skrivregler, nationella prov, muntliga redovisningar, diskuterat, skrivit
och läst olika typer av texter, läsförståelser.
Engelska: Muntliga redovisningar, grammatik, sammanställt fakta till egna texter,
talövningar, skrivövningar, nationella prov. Vi har arbetat med läromedlet Magic 6
och 7.
Gemensamma dagar: Vi har haft en dag då vi bjöd in personer från samhället som
fick berätta om sina liv. Fadderkampen, då vi delas in grupper med individer från
samtliga klasser. Leds av kamratstödjarna. Idrottsdagar.
Tema: Ht-12 genomförde vi ett samarbete med Operaverkstaden samt Malmö
högskola. Temat utgick från gåvor och utmynnade i diverse arbetssätt. Det blev
musik och film och de flesta ämnen var inkorporerade i temat. Eleverna tränades
även i att bedöma sitt eget arbete och insats. Temat mynnade ut i uppträden och
utställning på Malmö opera.
Bild: Under höstterminen arbetade vi med tema Gåvor på de flesta bildlektioner.
Under året har vi arbetat med berättande och informativa bilder. Vi har talat om olika
element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och
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djupverkan. Klassen har tränat sig i att skriva omdömen om sina arbeten och sin
arbetsprocess. Under våren har vi haft tre stora arbetsområden. Vi har provat att
arbeta utifrån inspiration av Marc Chagalls bilder och tränat akvarellteknik. I
“gatuscen” har vi arbetat med teckning . De har även presenterat olika fotografer i
google docs och gjort en bildanalys.
Tobias Klebe, Jessika Blomqvist
Klass 7
Vi har i de olika ämnena följt det centrala innehållet, så att vi på sikt ger eleverna
möjlighet att nå alla mål.
Utöver det har vi:
Tema: Under h-t på Ä-tiden har vi arbetat med tema “Överlevnad” där vi vävt in de
olika ämnena med fokus på No och svenska. Ett annat tema har varit barnböcker där
vi både läst och skapat egna böcker i ämnena svenska och bild.
Ett övergripande tema i svenska under året har varit läsning där vi kontinuerligt läst
och redovisat böcker (boksamtal), haft enskild läsning samt högläsning med
diskussioner.
Kultur: Teater “Puss” på Malmö dramatiska, kulturvecka med hela skolan där elever
fick välja olika aktiviteter, kortfilmsfestival
Aktiviteter: För att lära känna varandra började vi läsåret på Ribban där vi spelade
beachfotboll och badade.
Klassen var också och besökte Tutanchamonutställningen på Malmömässhall i
december.
Svenska: samarbete No och svenska i Överlevnadsprojekt, sagotema i samarbete
med bild, bokläsning, skrivövningar av olika slag, boksamtal med enskild- och
gemensam läsning, muntlig framställning och drama samt studieteknik.
Matte: Under arbetet med området geometri arbetade klassen med mandala både på
bildlektionerna och på matten. De fick tillverka sina geometriska mönster och sedan
göra stora mandalas på fint papper.
Teknik: Som ett teknikprojekt har klassen designat och byggt sina egna katapulter.
Anna Syrén, Lena Lindblom, Anna Karlsson
Klass 8
Kulturell verksamhet
Klassen har under läsåret deltagit i ett antal olika aktiviteter: Besökt Tutankhamun
utställningen på Mässhallarna, konsert på Backaskolan med elever från det estetiska
programmet på Heleneholms Gymnasium, operaföreställningen “Sotarepojken” på
Malmö Opera och som statister i Köpenhamn i en inspelning av en Tv- serie; “Bron”.
Samarbetsövningar / Social verksamhet
Vi startade terminen i augusti med att åka ner till stranden i Falsterbo där vi hade fyra
stationer med olika samarbetsövningar. Detta kombinerades med bad.
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Klassen har haft ett tema i hemkunskap under våren där man har arbetat i olika
grupper med temat “Masterchef”. Målet har varit att bjuda in föräldrar till en trerätters
middag och detta ägde rum i slutet av maj.
Ämnesövergripande verksamhet / likabehandlingsarbete
Vi har haft ett stort ämnesövergripande projekt under läsåret. Det har varit ett
samarbete med Malmös museipedagoger; sätta spår i framtiden. Vi har arbetat med
naturgeografi där eleverna i olika smågrupper markerade varsin boplats på en karta
över området kring Yddingesjön. De fick olika uppgifter varje vecka där det gällde att
klara sig med de förutsättningar som vi som “spelledare” gav deltagarna. Temat var
“Överlevnad”.
Vi har vid ett antal tillfällen haft olika samtal kring vad det innebär att vara en god
kamrat och hur man kan skapa en bra studiesituation i klassen. Vid några tillfällen
har vi delat in i tjej- och killgrupper.
För att skapa en god sammanhållning och “vi-anda” har klassen även spelat
volleyboll i bollhuset några fredag eftermiddagar.
Praktik
Under vecka 42 hade klassen prao. Större delen av klassen deltog i Operation
Dagsverke 14 maj.
Lisa Stolpe, Lennart Holm, Tina Elfroos
Klass 9
Kulturell verksamhet
Klassen besökte Tutankhamun-utställningen på Mässhallarna; lyssnade på en
konsert på Backaskolan med elever från det estetiska programmet på
Heleneholmsgymnasiet; bildade luciakör och sjöng både för skolkamrater;
Siriusordern och företagspersonal; besökte Heleneholmsgymnasiet för årets musikal:
The Little Shop of Horrors. Satte också upp en egen minimusikal som spelades för
skolan samt även för föräldrar.
Social verksamhet
Medlemmar i klassen representerade skolan vid en konferens i Stockholm kring
Operation Dagsverke. På insamlingsdagen gick klassen ut på stan och samlade in
pengar till förmån för skolelever i Nepal.
Ämnesövergripande verksamhet / likabehandlingsarbete
Vi började året med klassdagar då vi gjorde samarbetsövningar på Ribban och
besökte Experimentariet i Köpenhamn.
9ans och 8ans elever deltog under höstterminen i ett pågående temaarbete kring
överlevnad. detta knöts till Sätt Spår i Framtiden Nu, ett projekt som drevs av
Tekniska museet i samarbete med WWF. Det gällde att med fantasins och
faktafinnandets hjälp etablera en boplats för sin grupp och upprätthålla livet under ett
antal veckor.
Vi besökte tingsrätten och var närvarande vid flera rättegångar.
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Under denna rubrik hamnar också klassens arbete med och framförandet av årets
musikal, Ice Age, samt lägerdagarna i Hallaskog. Här upplevde klassen konkreta
exempel på innebörden av individuellt och gemensamt ansvar.
Praktik
Eleverna hittade och praoade på olika arbetsplatser under en vecka i november.
Iréne Hammar, Gittan Sundin, Kevin Benn
Idrott och hälsa
Gäller endast vårterminen
Vi har haft två idrottsdagar under våren. På den första samlades hela skolan på MAI
för att ha friidrott. Den 29/5 var det valdag där eleverna själva fick välja vilken
utomhusaktivitet de ville ha.
På lektionerna har eleverna arbetat med lekar, spel och rörelse till musik i olika
former. De har bland annat gjort egna danskombinationer och visat för de andra i
klassen.
Eleverna har lärt sig hur man kan ha hjälp av en karta för att orientera sig och
orienterat i närmiljön, dvs Sege och Beijers park.
De äldre barnen har i relation till aktiviteterna diskuterat begreppen kondition, styrka,
koordination mm. De har bl a satt upp egna mål i ämnet och intervjuat någon de
känner om deras motionsvanor.
Under kulturveckan jobbade vi med temat “Världens idrotter” och provade bland
annat Capoeira och Sapak Takrew.
Ämnet erbjuder goda möjligheter att utöka klassrummet till omgivningarna och detta
har vi gjort också denna vår. En del klasser har varit i ishallen och på Kockums och
åkt skridskor. De flesta har besökt någon simhall där både simtest och vattenlek
utövats. På idrottsdagarna har vi besökt Ribersborg, Bulltofta rekreationsområde,
Scaniaparken, Äventyrsparken i Kroksbäck mm.
Lisa Stolpe
Trä- och Metallslöjden
Eleverna i 3:an har i sina första trevanden prövat olika sammansättningar och fått en
uppgift att det skulle bli flygande” väsen”. Sedan har dom skapat av egen lust och
prövat de enkla verktygen.
Fyrorna har fått lära sig att använda arbetsbänken och börjat lära sig de olika
begreppen som används i slöjden. Enkla maskiner har gåtts igenom och hur man
använder dom på ett säkert sätt.
5:an har fokuserat på hur man gör ritningar och användandet av måttenheter och
mätverktyg.
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Sexorna har fått en obligatorisk uppgift att i samarbete med Teknikämnet konstruera
mekaniska och rörliga alster.
Eleverna i 7:an har enligt att de i svenskan tog upp Grekland som tema fått göra
alternativa sammansättningar och ledbara konstruktioner. Vi tillverkade
marionettdockor med arketyper från Grekland och Egypten.
Sedvanligt i 8:an har en obligatorisk designuppgift varit huvudsysslan, där det gäller
att modernisera den traditionella “pinnstolen”.Vidare har vissa prövat på andra
tekniker.
9:an har fått välja slöjd och de elever som valde trä- och metallslöjd har följt eller gjort
egna ritningar och genomfört självständigt eller i samarbete mer avancerande
arbetsmoment. Alltifrån möbler till skulpturer med specialverktyg.
Mats Hansson
Specialpedagogiska insatser och stödundervisning
Resurser:
200 % specialpedagog/lärare.
50 % resurslärare med inriktning åk 1-6
X-tider (=ämneslärares överskottstimmar som fördelas som resurs), sammanlagt ca
100 % riktat till åk 6-9 i form av ämnesförstärkning, extra resurs och ‘stuga’.
Stödundervisning:
Med två heltidsanställda specialpedagog/lärare har vi kunnat fördela huvudansvaret
så att en har haft åk F-4 och en åk 5-9. Malin W har haft elever från åk 1-6.
Stödet har sett olika ut, ibland en till en, ibland mindre grupper, ibland som resurs i
klassen. Perioder av intensivträning med täta, korta pass framförallt läsning och
avkodning, i femveckorsperioder.
Klasscreening:
F-klass: Bokstavskännedom, rumsuppfattning, ev läsförmåga.
I förskoleklassen har man under läsåret satsat på MTI, screening och övning av
motoriska färdighet. Idrottsläraren har viss möjlighet till extra träning.
Åk 1:
H4, Datorgenomgång av Ord till Ord som även ger en uppfattning av elevens
fonologiska medvetenhet.
Åk 2:
H4
Läsförståelse (Natur och Kultur, Lena Leven)
Åk 3:
H4
Läsförståelse (Natur och Kultur, Lena Leven)
Nationella Prov: Sv, Ma
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Åk 4:
H4
DLS (Ordförståelse, läsförståelse, rättstavning)
Åk 5:
DLS (Ordförståelse, läsförståelse, rättstavning)
Åk 6:
Nationella Prov (Sv, ma, religion, fysik)
Åk 7:
LS (Läsförståelse, diktamen, ordförståelse, avläsning ord)
Åk 8:
LS (Läsförståelse, diktamen, ordförståelse, avläsning ord)
Åk 9:
Nationella prov: Sv, Ma, Eng, biologi, religion
Individuella tester:
ITPA-test (ett språkligt test)
Detta läsår har vi fått möjligheten att vara ‘normgivare’ för det nya ITPA 3, som ska
vara klart om ca ett år. Detta innebar att vi fick göra de nya testen på så många
elever i åk 6 som möjligt.
Adlers Mattematikscreening.
Diverse läs- och skrivtest.
Provia (datorbaserat språktest)
Kartläggningar:
Mer utrymme har getts åt kartläggningar och pedagogiska utredningar vilket gett en
helare bild av elevens styrkor och svårigheter och underlättat upprättande av
åtgärdsprogram
Utredningar:
Under läsåret har vi på skolan anlitat Skolpsykolog Tomas Kempe som genomfört
WISC-test, observationer, handledning mm, i samband med Dyslexiutredning,
Neuropsykologisk utredning eller annan orsak.
Kompensatoriska hjälpmedel:
Dator, program som StavaRex, SpellRight, CDord är de främsta hjälpmedlen för
dyslektiker som vi använder. Mycket positivt är det att alla elever fr o m åk 5 har sin
egen dator.
Vi har haft bra erfarenheter av digitala matteböcker. Dessa kan hjälpa i olika
avseenden som finmotoriska svårigheter (forma siffror), lässvårigheter,
koncentrationssvårigheter mm då vikten kan läggas på själva räknandet.
Mp3-spelare används och vi har tillstånd att ladda ner inlästa böcker från Tal och
punktskrifts biblioteket. Vi köper även in E-böcker och digitala läromedel.
Carin Hamn
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Studievägledning
Även i år har niorna varit indelade i två grupper där varje grupp har haft femtio
minuters vägledning per vecka. I början av september informerade jag om
gymnasievalet för nians föräldrar på ett föräldramöte.
Under lektionspassen inledde vi med att diskutera hur vi gör våra val, stora som små.
Det har varit många givande diskussioner om vilka konsekvenser olika val kan få och
hur man på bästa sätt kan agera i olika situationer. Denna klassen ville tidigt veta
väldigt konkreta saker som intagningspoäng, programmens innehåll etc. Detta gick vi
igenom och pratade mycket om vikten av att själv vara aktiv och att samla och
bearbeta så mycket information som möjligt inför valet.
I början av december startade jag med inbokade samtal som jag sedan hade med
samtliga elever i nian. Några valde att ta med sina föräldrar. Samtalen varade mellan
en halv timme upp till dryga timmen. Jag har haft många elever som har kommit och
bokat in fler samtal inför sitt gymnasieval. Under senare delen av höstterminen och i
början av vårterminen har jag haft kontakt med vägledare på olika gymnasieskolor
och bokat tid på olika gymnasieprogram för att eleverna skulle få möjlighet att följa
undervisningen under en dag.
I början av februari var det sista ansökningsdag och i maj fanns det möjlighet att göra
omval. Sju elever har gjort omval eller tilläggsval. Detta har vi gjort tillsammans och
det har även inneburit vägledningssamtal av olika längd.
Lennart Holm
Lilla elevrådet
I Lilla elevrådet har två representanter från åk 1 – åk 5 samt en pedagog deltagit. Vi
har haft en ordinarie och en reservordförande samt en ordinarie och en
reservsekreterare. Vi har haft regelbundna möten, minst 1 gång per månad.
Vi har bl a
 fått igenom en vegetarisk dag i veckan
 utarbetat en plan för att få fräschare toaletter
 fått nya vita linjer på rutorna på skolgården
 utvärderat den nya maten
 sett till att alla får sittplatser i matsalen
 önskat få bestämma en maträtt om året
 önskat fler läxhjälpstimmar
 funderat över lugna arbetsplatser
 delat ut glädjepepparkakor i dec
 ordnat priser till Playbackarna i form utav gamla skivor som vi målat med
silver- eller bronsfärg beroende på placering
 talat för att vi går med i Gröna skolgårdar och att varje klass skickar en
representant till ett skolgårdsråd samt öppnat ett dokument i vilket vi
uppmanat alla klasser att skriva ner sina önskemål angående skolgården.
Sara Nielsen

