
Box: Öppen kommun 

Ansvar 542-544 

/ · 

Skolornas verksamhet ska präglas av öppenhet och en god tillgänglighet. 

Delmål 

Grundskolan ska erbjuda en god 
tillgänglighet 

Elever och vårdnadshavare ska känna sig 
välkomna att ta del i skolans verksamhet. 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Asylsökande elever ska få plats i 
förberedelseklass inom en månad. 

Skolan ska inbjuda till: 
-fyra skolråd/år 
-fyra matröd/år 
- två föräldramöten/år 
- sex evenemang från Kultursko/an varje år 

Aktiviteterna ska läggas in i skolornas terminsplaneringar. 

Uppföljning och utvärdering 

Elevers och vårdnadshavares uppfattning om skolorna mäts i årliga enkäter under 
oktober/november varje år. Presentation av resultaten av undersökningen görs l skolornas 
kvalitetsredovisning samt i den årliga verksamhetsberättelsen. 

Box: Kunskap & kompetens 

Ansvar 542-544 

Andelen elever i åk 9 som blir behöriga till gymnasieskolan följer genomsnittet i riket. 

Delmål 

Alla elever ska kunna läsa en 
sammanhängande text när de går ut 
årskurs 1. 

Att våra elever prioriterar närvaro framför 
frånvaro. 

Att erbjuda aktiviteter som stärker 
elevernas möjlighet att nå målen 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

Tidiga uppföljningar samt särskilt stöd till elever som 
riskerar att inte nå målet. 

Skärpta rutiner kring elevers frånvaro. 

- Erbjuda lovskola på samtliga skollov. 
- Fortsätta projektet Mathivation med målet att höja 
elevernas resultat i matematik en nivå. 
- Påbörja ett samarbete mellan SFl-elever och eleverna i 
internationella klassen gällande matematik. 

Planer för aktiviteterna ska göras på respektive skola. 

Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning av genomförda aktiviteter görs vid läsårets slut. Utvärdering av resultaten görs av rektor i 
samverkan med övrig personal 

Presentation av samtliga aktiviteter ska göras i den årliga verksamhetsberättelsen. 
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Box: Möten & upplevelser 
Ansvar 542-544 

Alla barn och elever ska uppleva skolan som en trygg och stimulerande miljö. 

Delmål 

Att trygghetsenkäterna och 
trygghetssamtalen visar att alla elever 
känner sig trygga i skolan och på Fritids. 

Att alla elever deltar i minst ett 
studiebesök under läsåret. 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

- Arbete kring skolans värdegrund. 
- Fortsatt arbete med att utveckla arbetet i 
trygghetsteamen. 

Minst två offent liga arrangemang ska genomföras under vår- respektive höstsäsongen 

Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning av trygghetsmålet görs i den årliga elevenkäten i oktober/november 
Presentation av samtliga aktiviteter görs i den årliga verksamhetsberättelsen. 

I Box: Innovation & entreprenörskap Ansvar 510 

Skolan ska präglas av ett entreprenöriellt förhållningssätt med en öppenhet för ny 
teknik. 

Delmål 

Att användningen av IKT inom 
undervisningen ökar. 

Att öka elevernas kunskaper om 
arbetsmarknaden och dess villkor. 

Aktivitetsplan 

Aktivitet 

-Att under våren implementera 
lärplattformen lt's learning och koppla på 
eleverna vid höstterminsstarten. 

-Att öka elevernas IKT-kompetens genom 
regelbunden dataundervisning med en 
lektion/vecka, med början i åk 3 och 4. 

Att ge alla elever i årskurs 7 och 8 
motivationsföreläsningar av representanter 
för projektet Arbetsmarknadskunskap samt 
av skolans SYV. 

Aktiviteterna genomförs enligt uppgjord plan. 

Uppföljning och utvärdering 

En uppföljning av implementeringen av lårplattformen samt av övriga aktiviteter görs 
av rektor och personal i slutet av året. 

Presentation av samtliga aktiviteter görs i den årliga verksamhetsberättelsen. 
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