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Fokus är kommunens framtidsinriktade strategi 5.0
•
•
•
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Digitalisering
Medledarskap
Innovation

Vi ska organisera och utveckla undervisningen med fokus
på uppdraget i förskoleklassen som blir obligatorisk
höstterminen -18 för elever i nutid och framtid.
Syftet är att möjliggöra eleverna att får en mångfald och
undervisningsvariation i olika miljöer och i olika
gruppstorlekar där de får möjlighet att utveckla såväl ett
demokratiskt förhållningssätt som kunskaper och förmågor
för sina liv.

RESULTAT
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Helhetsperspektivet har vi fokuserat på genom att skapa
tvålärarsystem där lärarna kommer att följa och undervisa
eleverna från förskoleklass till och med årskurs tre.
Medledarna i det kommande arbetslaget, fritidshemspersonal
och lärare, har påbörjat sina processmöten. Roller och
ramstruktur är befästa samt samverkansstrukturen med
förskolan för övergång.
Innovativa idéer och tankar för den pedagogiska fysiska miljön
är utvecklade och förankrade i arbetslaget.
Genom att eleverna får ”en till en” och inköp är beslutade om
andra digitala redskap så har arbetslaget förberett utveckling av
digitaliseringsarbetet.
Samverkans/informationsmöte med föräldrar ska genomföras.
Pedagogerna kommer då att i mindre grupper föra en
intervjudialog med föräldrarna kring deras syn och behov av
delaktighet och inflytande

Vad har ni uppnått så här långt? Delge en
svårigheter/utmaningar.

FORTSATT ARBETE
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Heldagar är avsatta för att arbetslagets medledare ska
teambilda och för att strukturera och genomföra sina
innovativa tankar om miljöer, rutiner och struktur för
skolstart.

ARBETSSÄTT
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Kollegiala möten under kommande läsår för utveckling och
uppföljning ska planeras in i kalendern

Vi har arbetet med att fastställa tjänstefördelningen och
sammanställt en processplan där kollegiala möten med
styrkebaserad systemteori är grund är vår gemensamma
grund.

Kompetensutveckling i digitalisering – digitaliserat samhälle
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Kollegiala möten
Kollegialt lärande
Ny forskning och vetenskaplig grund
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