
	   	  
	  

Vårt	  systematiska	  kvalitetsarbete	  

2015-‐16	  
	  
	  

–	  och	  hur?	  
	  

	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  

Barnets bästa ska vara utgångspunkt för all verksamhet 
(1	  kap.	  10§	  Skollagen)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   	  
	  
Verksamhetsbeskrivning	  
 
Bakgrund	  
Att	  flytta	  utomlands	  för	  en	  längre	  eller	  kortare	  tid	  innebär	  en	  stor	  omställning	  för	  hela	  familjen	  
och	  i	  synnerhet	  för	  barnen.	  Trygga	  barn	  som	  trivs	  och	  känner	  sig	  hemma	  i	  sin	  skola	  är	  en	  viktig	  
förutsättning	  för	  att	  familjens	  utlandsvistelse	  skall	  bli	  lyckad.	  	  
	  
Den	  Svenska	  skolan	  på	  Teneriffa	  skall	  erbjuda	  en	  miljö	  som	  ger	  trygghet	  i	  mötet	  med	  ett	  nytt	  land	  
och	  kultur	  och	  samtidigt	  utveckla	  sociala	  färdigheter	  så	  att	  man	  kan	  hjälpa	  varandra	  att	  trivas	  och	  
ge	  en	  positiv	  inställning	  till	  livet.	  Tillsammans	  skall	  personal	  och	  elever	  skapa	  en	  miljö	  med	  ett	  
levande	  svenskt	  språk,	  där	  alla	  har	  lust	  att	  lära	  och	  kan	  tillgodogöra	  sig	  kunskap	  och	  färdigheter.	  
	  
Vi	  är	  en	  skola	  där	  varje	  elev	  utvecklar	  alla	  sina	  förmågor	  och	  arbetar	  utifrån	  sina	  egna	  
förutsättningar.	  En	  skola	  där	  eleven	  har	  ett	  växande	  inflytande	  i	  verksamheten	  allt	  efter	  ålder,	  
mognad	  och	  förutsättningar,	  för	  att	  gradvis	  kunna	  växa	  in	  i	  ett	  demokratiskt	  samhälle.	  En	  skola	  
som	  ger	  eleven	  gedigna	  kunskaper,	  bra	  redskap	  för	  fortsatta	  studier	  och	  möjligheter	  att	  flytta	  
vidare	  till	  annan	  skola	  med	  färdigheter	  och	  förmågor	  som	  grundar	  för	  smidig	  övergång.	  	  	  
	  
Skolans	  verksamhet	  omfattar	  förskola,	  grundskola	  F-‐6,	  samt	  handledande	  undervisning	  i	  
årskurserna	  7-‐9,	  då	  med	  Sofia	  Distans	  som	  alternativ	  till	  ansvarig	  skola.	  
	  
Lokaler	  och	  organisation	  	  
Svenska	  skolan	  Teneriffa	  grundades	  av	  Anders	  Lyckefors	  2002.	  Skolan	  befann	  sig	  de	  inledande	  8	  
åren	  i	  bottenvåning	  på	  Compostela	  Beach	  hotel	  för	  att	  därefter	  flytta	  över	  till	  nya	  lokaler	  i	  
Bamalhur,	  granne	  med	  svenska	  kyrkan	  i	  Los	  Cristianos.	  2014	  övertogs	  skolan	  av	  Tommy	  och	  
Charlotte	  Isaksson	  som	  fortsätter	  driva	  skolan	  i	  privat	  regi	  med	  en	  styrelse	  vid	  sin	  sida.	  	  
	  
Personal	  
All	  skolans	  personal	  är	  utbildad	  vid	  svenska	  respektive	  spanska	  lärarhögskolor.	  
	  
Elevinflytande	  
Skolans	  elever	  deltar	  regelbundet	  i	  klassråd.	  Eleverna	  har	  i	  dessa	  råd	  inflytande	  kring	  mycket	  av	  
det	  som	  handlar	  om	  deras	  miljö	  såväl	  invändigt	  som	  utvändigt.	  Eleverna	  får	  flera	  gånger	  under	  
året	  delta	  i	  matutvärderingar	  vilket	  leder	  till	  reviderade	  matsedel	  utifrån	  deras	  önskemål.	  Utöver	  
detta	  har	  eleverna	  inflytande	  över	  sin	  egen	  undervisningssituation	  där	  de	  tillsammans	  med	  
lärarna	  har	  möjlighet	  att	  påverka	  val	  av	  redovisningsmetod	  och	  arbetssätt	  mm.	  Valen	  som	  berör	  
deras	  egen	  undervisning	  har	  sin	  grund	  i	  de	  förmågor	  som	  skolan	  jobbar	  mot	  enligt	  läroplan	  och	  
som	  eleverna	  kontinuerligt	  informeras	  om	  och	  är	  väl	  insatta	  i	  genom	  det	  löpande	  arbetet	  med	  
formativ	  bedömning.	  	  
	  
Skolans	  sätt	  att	  tolka	  och	  arbeta	  mot	  Skolverkets	  uppsatta	  mål	  
Skolan	  belyser	  tydligt	  de	  förmågor	  som	  vi	  är	  ålagda	  enligt	  Skolverket	  att	  jobba	  mot.	  Dessa	  
förmågor	  är	  uppdelade	  i	  fem	  olika	  kategorier	  ”The	  big	  five”	  som	  var	  och	  en	  innehåller	  en	  mängd	  
underkategorier.	  Skolan	  arbetar	  målinriktat	  med	  att	  få	  eleverna	  medvetna	  om	  dessa	  förmågor	  och	  
även	  det	  centrala	  innehåll	  som	  Skolverket	  publicerar	  i	  läroplanen.	  Utifrån	  detta	  jobbar	  eleverna	  
och	  bedöms	  i	  stor	  grad	  enligt	  formativ	  bedömning	  där	  eleverna	  lär	  sig	  att	  analysera	  sin	  egen	  
inlärning.	  	  
	  
IT	  
Skolan	  är	  försedd	  med	  uppdaterad	  IT-‐utrustning	  och	  ser	  denna	  som	  ett	  naturligt	  verktyg	  i	  
undervisningen.	  
	  
Språkets	  betydelse	  
Svenska	  skolan	  Teneriffa	  prioriterar	  en	  tidig	  språklig	  utveckling.	  Svenska,	  engelska	  och	  spanska	  är	  
naturliga	  inslag	  i	  verksamheten.	  Svenska	  språket	  är	  skolans	  undervisningsspråk,	  något	  som	  
berikas	  av	  ett	  bibliotek	  som	  ständigt	  förnyas.	  Engelskundervisningen	  påbörjas	  i	  förskoleklass.	  



	   	  
	  
Spanskundervisningen	  är	  fördelad	  på	  två	  lärare	  som	  i	  tätt	  samarbete	  två	  skilda	  
undervisningsformer.	  Vår	  spanska	  spansklärare	  ger	  eleverna	  en	  konversationsspanska	  med	  
mycket	  tal,	  sång,	  rörelser	  och	  ramsor.	  Vår	  svenska	  spansklärare	  infogar	  även	  grammatik,	  läsning	  
och	  stavning	  i	  sin	  undervisning.	  Spanskundervisning	  ger	  vi	  alla	  barn	  redan	  från	  förskoleålder	  och	  
4	  gånger	  per	  vecka	  med	  möjlighet	  till	  ytterligare	  en	  frivillig	  lektion	  med	  konversationsspanska.	  	  
	  
Föräldramedverkan	  
Samarbetet	  med	  föräldrar	  är	  av	  stor	  betydelse	  på	  en	  liten	  skola	  utomlands.	  Kontakten	  är	  tät	  och	  
ger	  möjlighet	  till	  snabba	  och	  fruktbärande	  möten	  om	  allt	  som	  berör	  vår	  skola	  och	  våra	  
gemensamma	  barn.	  Utöver	  den	  dagliga	  kontakten	  har	  vi	  föräldramöten	  utspridda	  4	  gånger	  per	  år	  i	  
form	  av	  en	  ”kaffemorgon	  med	  rektor”	  och	  utvecklingssamtal.	  Övrig	  kommunikation	  sker	  genom	  
veckobrev	  (framåtsyftande	  information),	  facebook	  och	  blogg	  (informerar	  om	  det	  som	  hänt),	  email	  
och	  hemsida.	  	  
	  
Skolans	  värdegrund	  -‐	  Vår	  vision	  för	  våra	  barn	  –	  vårt	  hopp	  
	  	  
Trygghet	  
Vår	  undervisning	  har	  trygghet	  som	  grund.	  En	  trygg	  skola	  
skapar	  förutsättningar	  för	  fokus	  och	  därmed	  möjligheter	  
för	  effektivt	  lärande.	  
	  	  
Roligt	  	  
Att	  inhämta	  kunskaper	  ska	  vara	  roligt.	  En	  varierad	  och	  
inspirerande	  skolgång	  bäddar	  för	  hög	  måluppfyllelse	  och	  
minnesvärd	  tid	  hos	  oss.	  
	  	  
Kunskap	  
Alla	  underbart	  roliga	  dagar	  i	  trygg	  och	  inspirerande	  miljö	  har	  ju	  som	  mål	  att	  bidra	  med	  kunskaper	  
i	  olika	  former.	  Vi	  vill	  att	  alla	  elever	  lämnar	  vår	  skola	  fyllda	  med	  nya	  kunskaper,	  färdigheter	  och	  
förmågor.	  	  
	  	  
Upptäcka	  
Alla	  barn	  har	  en	  inneboende	  upptäckarlust.	  Vår	  uppgift	  är	  att	  förvalta	  den,	  bevara	  den	  och	  
använda	  den	  till	  bästa	  tänkbara	  kunskapsutveckling.	  
	  

	  
Vårt	  systematiska	  kvalitetsarbete	  
Det	  systematiska	  kvalitetsarbetet	  vid	  Svenska	  skolan	  Teneriffa	  handlar	  om	  äga,	  säkra	  och	  ständigt	  
vara	  aktiv	  för	  förbättringar	  och	  vidare	  utveckling	  mot	  de	  nationella	  mål	  vår	  skola	  jobbar	  mot.	  Det	  
ska	  vara	  tydligt	  

• hos	  vem	  ansvaret	  ligger	  
• vad	  som	  ska	  göras	  
• hur	  och	  när	  det	  ska	  utvärderas	  
• och	  när	  målet	  ska	  vara	  uppnått	  

	  
Mål	  behöver	  inte	  påbörjas	  i	  början	  respektive	  avslutas	  under	  ett	  och	  samma	  läsår	  utan	  kan	  med	  
fördel	  påbörjas	  och	  avslutas	  när	  som	  helst	  under	  läsåret	  och	  vid	  behov	  glida	  över	  till	  nästa.	  Den	  
löpande	  utvärderingen	  är	  viktig	  för	  processen	  och	  för	  färden	  mot	  målet	  i	  rätt	  riktning.	  
Dokumentationen	  av	  vår	  verksamhet	  är	  ett	  underlag	  för	  analys	  och	  beslut	  för	  vidare	  prioriteringar	  
och	  utvecklingsinsatser.	  I	  alla	  nedanstående	  faser	  ska	  det	  finnas	  dokumentation.	  	  
	  
Nedan	  finner	  ni	  de	  mål	  vår	  skola	  prioriterar	  i	  nuläget	  inlett	  av	  hur	  vi	  arbetar	  för	  att	  på	  bästa	  sätt	  
jobba	  mot	  målen.	  	  
	  
	  
	  



	   	  
	  

Hur	  arbetar	  vi?	  

I	  vårt	  dagliga	  arbete	  följer	  vi	  de	  allmänna	  råden	  från	  Skolverket	  och	  
sammanställer	  dem	  i	  nedanstående	  struktur	  

1.	  Planera	  
Vad vill och vad behöver vi göra? 

Skola	  
• Planera	  undervisning	  utifrån	  läroplan	  och	  därigenom	  	  

o tydliggöra	  för	  elever	  vad	  arbetsområdet	  
inriktas	  mot	  

o vilka	  delar	  av	  kunskapskraven	  som	  
bedömningen	  ska	  utgå	  ifrån	  

o skapa	  förutsättningar	  för	  kontinuerliga	  
återkopplingar	  på	  elevens	  arbete	  

o välja	  arbetssätt	  som	  ger	  eleven	  möjlighet	  att	  utvecklas	  
även	  inom	  det	  som	  finns	  i	  läroplanens	  andra	  kapitel	  (ansvar,	  inflytande,	  respekt,	  
problemlösning,	  kommunikation	  mm)	  

o utgå	  från	  elevgruppens	  intressen	  
Förskola	  
Planera	  utifrån	  iakttagelser	  av	  barnens	  intressen	  och	  de	  mål	  vi	  finner	  i	  förskolans	  läroplan	  
Lpfö98/rev2010	  

2.	  Genomförande	  
Vad och hur gör vi? 

Skola	  
• Genomför	  sin	  undervisning	  

o med	  balans	  mellan	  gemensamma	  genomgångar,	  diskussioner,	  enskilt	  arbete	  och	  
samarbete	  mellan	  elever	  

o i	  försäkran	  om	  att	  den	  leder	  mot	  de	  mål	  som	  tagits	  fram	  och	  tydliggjorts	  i	  
planeringen	  
	  

• Kunskapsbedömer	  genom	  
o att	  kontinuerligt	  analysera	  elevers	  kunskap.	  På	  det	  viset	  kunna	  prata	  med	  elev	  

om	  deras	  styrkor	  och	  mindre	  starka	  sidor	  för	  vidare	  utveckling.	  
o att	  ge	  elever	  möjlighet	  att	  visa	  sina	  kunskaper	  på	  olika	  sätt	  
o diskussioner	  med	  andra	  lärare	  
o att	  jämföra	  resultaten	  på	  de	  nationella	  proven	  med	  egen	  dokumentation	  av	  

elevens	  kunskaper	  

3.	  Uppföljning	  
Hur har det gått? 

	  
Uppföljning	  bör	  muntligen	  ske	  kontinuerligt	  emellan	  kollegor	  och	  skolledning.	  	  
En	  skriftlig	  uppföljning	  av	  uppsatta	  mål	  ska	  ske	  halvvägs	  och	  vid	  uppsatt	  tidpunkt	  för	  målets	  
slutfas.	  	  	  
	  
Hur	  gör	  vi	  för	  att	  fånga	  in	  barnens	  tankar	  och	  åsikter	  om	  utbildningen?	  
	  



	   	  
	  
Förskola	  

• Personalen	  ska	  iaktta	  barnens	  intresse,	  gensvar	  och	  motivation	  för	  det	  som	  personalen	  
planerat	  och	  genomfört.	  

	  
Skola	  

• Fånga	  upp	  åsikter	  vid	  utvecklingssamtal	  från	  elev	  eller	  via	  elevens	  föräldrar	  
• Diskussioner	  i	  klassråd	  och	  elevråd.	  Inom	  klassrådet	  bör	  även	  tid	  läggas	  för	  fritidsråd.	  
• Muntliga	  diskussioner	  för	  reflektion	  efter	  avslutat	  projekt/tema	  
• Skriftlig	  elevenkät	  minst	  en	  gång	  om	  året	  där	  elev	  får	  utvärdera	  sig	  själv	  om	  sitt	  eget	  

lärande	  mm	  samt	  frågor	  kring	  vårt	  kvalitetsarbete	  kring	  trivsel	  och	  trygghet	  
	  
Uppföljning	  av	  undervisning	  genom	  att	  

o analysera	  sin	  undervisning	  i	  att	  se	  vilken	  utsträckning	  den	  gett	  eleverna	  
möjlighet	  att	  nå	  de	  nationella	  målen	  

o identifiera	  vad	  som	  behöver	  utvecklas	  och	  justeras	  i	  kommande	  planeringar	  
o utvärderar	  om	  både	  summativ	  och	  formativ	  bedömning	  har	  varit	  likvärdig	  och	  

givande	  
	  
	  
Vårdnadshavares	  synpunkter	  ska	  fångas	  upp	  i	  både	  formella	  och	  informella	  sammanhang:	  

• Enkät	  
• Utvecklingssamtal	  
• Föräldramöten	  
• Spontana	  möten	  vid	  hämtning	  och	  lämning	  

	  
	  

4.	  Analys	  
En	  analys	  är	  en	  ständigt	  pågående	  process	  som	  ska	  leda	  fram	  till:	  
	  

Vilka utvecklingsbehov har vår skola? 
	  
Förskola/Skola	  
Tillsammans	  med	  skolledning	  ska	  analys	  göras	  om	  vad	  som	  påverkar	  och	  orsakar	  de	  uppkomna	  
resultaten	  och	  utifrån	  detta	  identifiera	  nya	  eller	  justerade	  utvecklingsområden	  

Frågor	  vid	  uppföljning	  och	  utvärdering	  	  
	  

1. Prioriterat	  mål	  
2. Handlingar/vad	  har	  vi	  gjort?	  	  
3. Resultat/vad	  har	  vi	  hittills	  uppnått?	  	  
4. Vad	  har	  fungerat	  bra?	  Varför?	  	  
5. Vad	  har	  fungerat	  mindre	  bra?	  Varför?	  	  
6. Vilka	  vidare	  insatser	  skall	  göras	  för	  att	  nå	  målet?	  



	   	  
	  
Årshjul	  för	  vårt	  systematiska	  kvalitetsarbete	  	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  

Augusti	  
Redovisning	  av	  förra	  
årets	  kvalitetsarbete	  
Pedagoger	  tillsammans	  
med	  skolledning	  tar	  
fram	  nya	  mål	  för	  läsåret	  
Nya	  elever	  -‐	  elevstöd?	  
Värdegrundsveckor	  

Oktober	  
Revidering	  av	  vår	  
trygghetsplan	  
Elevenkät	  
Utvärdering	  av	  	  
kvalitetsmålen	  
Pedagogiskt	  café	  
	  

December	  
Skriftlig	  utvärdering	  av	  
kvalitetsmål	  
	  
Betygssättning	  
Enkät	  till	  hemresta	  

Januari	  
Utvecklingssamtal	  
Utvärdering	  utvecklingssamtal	  
	  

Februari	  
Utvecklingssamtal	  förskola	  
Kaffe	  med	  rektor	  

Mars	  
Nationella	  prov	  inleds	  
Elevråd	  
	  

	  
April	  
Utvärdering	  av	  
kvalitetsmålen	  
Kaffe	  med	  rektor	  
Elevenkät	  
	  

Juni	  
Betygssättning	  
Sammanställning	  nationella	  prov	  	  
Utvärdering	  av	  vårt	  systematiska	  
kvalitetsarbete	  under	  året	  
Kaffe	  med	  rektor	  

Maj	  
Inrapportering	  Nat.prov	  till	  
Skolverket	  
Utvecklingssamtal	  skola	  
Elevråd	  

September	  
Medarbetarsamtal	  
Klassrumsbesök	  
Elevråd	  
Kaffe	  med	  rektor	  

November	  
Elevråd	  
Kaffe	  med	  rektor	  
Muntliga	  nationella	  prov	  



	   	  
	  
	  

Beskrivning	  av	  våra	  mål	  
läsåret	  2015-‐16	  

Utifrån	  våra	  styrdokument:	  
• Barnkonventionen	  (Unicef)	  
• Utlandsskolors	  förordning	  1994:519	  (Skollagen)	  
• Läroplaner	  (Lgr	  11	  samt	  Lpfö98/2010)	  
• Vår	  vision	  

	  
	  
…	  och	  ur	  analyser	  från	  tidigare	  systematiskt	  kvalitetsarbete	  bygger	  vi	  nu	  tillsammans	  upp	  årets	  
systematiska	  kvalitetsarbete	  med	  de	  mål	  vi	  nu	  prioriterar	  och	  har	  i	  fokus.	  Berörda	  parter	  i	  detta	  
arbete	  är:	  
	  
• Skolans	  styrelse	  
• Skolledning	  
• Personal	  
• Föräldrar	  
• Barn	  
	  
	  

Mål	  –	  utveckla	  användningen	  av	  IT	  i	  klassrummen	  
Med	  hjälp	  av	  ny	  teknik	  utvecklar	  vi	  vår	  IT	  användning	  i	  klassrummen	  
	  
Hur	  
Med	  projektor	  i	  taket,	  Apple	  TV	  för	  trådlös	  överföring	  och	  högtalare	  förenklar	  vi	  IT-‐användningen	  
i	  våra	  tre	  klassrum.	  Möjlighet	  till	  införskaffning	  av	  dokumentkamera	  ska	  beredas.	  
Dokumentkameran	  ger	  möjligheter	  för	  enkel	  projicering	  av	  texter	  eller	  andra	  föremål	  som	  
gemensamt	  ska	  studeras	  och	  diskuteras.	  
	  
Utvärdering	  
Minst	  varannan	  månad	  gör	  vi	  en	  nulägesrapportering.	  Slututvärdering	  juni	  2016	  
	  
Ansvar	  
Personal	  ansvarar	  för	  planering	  och	  implementering.	  Rektor	  ansvarar	  för	  uppföljning	  och	  
utvärdering	  samt	  införskaffande	  och	  installation.	  
	  
Uppföljning	  och	  utvärdering	  	  
	  
_________________________________________________________________________________________________________________	  
	  
_________________________________________________________________________________________________________________	  
	  

	  
	  

	  
	  



	   	  
	  
Mål	  –	  formativ	  bedömning	  
Fortsatt	  utveckling	  av	  den	  formativa	  bedömningen.	  Den	  formativa	  bedömningen:	  

• Självvärdering,	  eleven	  bedömer	  sin	  egen	  utveckling	  
• Pedagog	  och	  elev	  bedömning,	  lärare,	  gör	  formativa	  bedömningar	  kontinuerligt	  

tillsammans	  med	  eleverna.	  
• Kamratvärdering,	  elever	  bedömer	  varandra.	  Möjligt	  när	  tryggheten	  är	  stor	  

	  
Hur	  
Pedagogisk	  delgivning	  
På	  våra	  fredagskonferenser	  lyfter	  vi	  upp	  hur	  vi	  under	  den	  senaste	  vecka	  jobbat	  med	  formativ	  
bedömning	  i	  klassrummen.	  
	  
Tydliggörande	  av	  målen	  med	  eleverna	  
För	  eleverna	  tydliggör	  vi	  målen	  i	  och	  inför	  arbetsområden	  genom	  att	  strukturera	  det	  i	  form	  av	  
följande	  exempel:	  

1. Läraren	  lyfter	  fram	  målen	  ur	  sin	  LPP	  för	  presentation	  och	  låter	  sen	  dessa	  förbli	  synliga	  i	  
klassrummet	  under	  den	  tid	  arbetet	  pågår.	  

2. Under	  arbetets	  gång	  återkopplar	  läraren	  tillsammans	  med	  eleverna	  till	  målen.	  Plocka	  ut	  
något	  eller	  några	  mål	  och	  fördjupa	  dessa	  i	  mindre	  delmål	  genom	  exempelvis:	  

a. ”Vi	  siktar	  mot	  stjärnorna”	  
i. Tydliggör	  vilken	  förmåga	  eleven	  ska	  lära	  sig	  och	  på	  vilket	  sätt	  genom	  att	  

visa	  förmågans	  beståndsdelar.	  	  
3. Följ	  upp	  elevernas	  arbete	  mot	  delmålen	  genom	  exempelvis:	  	  

a. ”Exit-‐ticket”	  	  
i. En	  kort	  skriftlig	  utvärdering	  som	  eleven	  själv	  skriver	  för	  att	  visa	  vad	  de	  

lärt	  sig	  under	  lektion	  och	  vad	  de	  vill	  lära	  sig	  härnäst.	  	  
b. ”Two	  stars	  and	  a	  wish”	  

i. Kamrat-‐	  och	  pedagogvärdering	  där	  två	  styrkor	  och	  en	  sak	  som	  kan	  
utvecklas	  lyfts	  fram.	  Används	  när	  tryggheten	  i	  gruppen	  är	  stor.	  	  

	  
	  
Utvärdering	  
Varannan	  månad	  för	  vi	  en	  nulägesrapportering.	  Slututvärdering	  juni	  2016	  
	  
Ansvar	  
Personal	  ansvarar	  för	  att	  själv	  ta	  del	  av	  forskning	  i	  ämnet	  och	  delge/fortbilda	  varandra.	  Rektor	  
ansvarar	  för	  uppföljning	  och	  utvärdering	  

	  
	  

Uppföljning	  och	  utvärdering	  	  
	  
_________________________________________________________________________________________________________________	  
	  
_________________________________________________________________________________________________________________	  
	  
	  

	  
	  

	  



	   	  
	  

Mål	  –	  Dokumentation	  förskola	  
Fortsätta	  arbetet	  med	  att	  ta	  fram	  en	  struktur	  för	  dokumentation	  av	  förskolebarnens	  utveckling	  
	  
Hur	  
Personal	  på	  förskola	  lyfter	  fram	  arbetet	  från	  föregående	  läsår,	  utvärderar	  och	  fortsätter.	  	  
	  
Utvärdering	  
I	  mitten	  av	  hösttermin	  görs	  en	  första	  utvärdering.	  Slututvärdering	  december	  2015.	  
	  
Ansvar	  
Rektor	  ansvarar	  för	  utvärdering	  och	  uppföljning.	  Förskolans	  personal	  ansvarar	  för	  arbetet	  och	  
efterlyser	  eventuell	  hjälp.	  	  
	  
Uppföljning	  och	  utvärdering	  	  
	   	  
_________________________________________________________________________________________________________________	  
	  
_________________________________________________________________________________________________________________	  
	  
	  

	  
Mål	  –	  Distansklassen	  
Vi	  utvecklar	  verksamheten	  för	  de	  elever	  i	  årskurserna	  3-‐9	  och	  som	  stannar	  kortare	  tid	  än	  3	  
månader.	  Utvecklingen	  ska	  sträva	  emot	  att	  det	  för	  dessa	  elever	  finns	  undervisningsmaterial	  att	  
tillgå	  om	  sådant	  saknas	  för	  deras	  arbete	  de	  förväntas	  göra	  under	  sin	  tid	  på	  vår	  skola.	  Eleverna	  som	  
stannar	  kort	  tid	  och	  alltså	  jobbar	  på	  distans	  ska	  bilda	  en	  egen	  klass	  där	  de	  handleds	  av	  en	  egen	  
lärare	  som	  ansvarar	  för	  mottagande,	  handledning,	  kontakt	  med	  lärare	  i	  Sveriger,	  dokumentation	  
och	  uppföljning.	  
	  
Hur	  

• En	  egen	  klass	  skapas	  mellan	  tiden	  15/10	  2015	  –	  23/3	  2016.	  För	  denna	  klass	  och	  period	  
anställer	  skolan	  en	  lärare	  som	  har	  ansvaret	  för	  hela	  gruppen.	  Ansvar:	  rektor.	  

• Material	  som	  eventuellt	  saknas	  skapas	  för	  elevernas	  arbete.	  Flipp-‐filmer	  är	  ett	  av	  
förslagen	  till	  detta	  material.	  Ansvar:	  lärare	  för	  distansklassen.	  

• Tydliga	  riktlinjer	  tas	  fram	  och	  presenteras	  för	  distansläraren.	  Ansvar:	  rektor	  	  
	  

	  
	  

Utvärdering	  
Utvärdering	  görs	  löpande	  veckovis	  under	  högsäsong.	  Slututvärdering	  efter	  högsäsongens	  slut.	  
Ansvar:	  rektor.	  
	  
	  
Uppföljning	  och	  utvärdering	  	  
	   	  
_________________________________________________________________________________________________________________	  
	  
_________________________________________________________________________________________________________________	  

	  



	   	  
	  
Mål	  -‐	  Matematik	  och	  NO	  inom	  förskola	  
Vi	  utvecklar	  arbetet	  med	  matematik	  och	  naturorienterande	  ämnen	  inom	  förskola	  och	  
förskoleklass.	  	  
	  
Hur	  
Med	  nyinköpt	  litteratur…	  
	  
Ansvar	  
Rektor	  ansvarar	  för	  utvärdering	  och	  uppföljning.	  Förskolans	  personal	  ansvarar	  för	  arbetet	  och	  
efterlyser	  eventuell	  hjälp.	  	  
	  
Uppföljning	  och	  utvärdering	  	  
	   	  
_________________________________________________________________________________________________________________	  
	  
_________________________________________________________________________________________________________________	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

Mål	  –	  Samarbete	  mellan	  skola	  och	  svenska	  kyrkan	  
Vi	  utvecklar	  samarbetet	  mellan	  svenska	  skolan	  och	  den	  närliggande	  svenska	  kyrkan.	  	  
	  
Hur	  
I	  samarbete	  med	  kantor,	  volontärer,	  diakon	  och	  kyrkoherde	  arbetas	  gemensamma	  möjligheter	  
fram.	  Vi	  lyfter	  möjligheten	  med	  att	  utöka	  möjligheterna	  för	  våra	  barn	  att	  uppträda	  inför	  stor	  
publik	  i	  exempelvis	  julspel	  och	  vid	  en	  påskberättelse.	  
	  
Ansvar	  
Rektor	  ansvarar	  för	  utvärdering	  och	  uppföljning.	  	  
	  
Uppföljning	  och	  utvärdering	  	  
	   	  
_________________________________________________________________________________________________________________	  
	  
_________________________________________________________________________________________________________________	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  



	   	  
	  
Mål	  –	  Att	  utveckla	  vår	  skolhälsovård	  
Under	  det	  föregående	  läsåret	  har	  skolan	  inte	  lyckats	  få	  till	  fungerande	  skolhälsovård.	  I	  år	  är	  detta	  
ett	  högt	  prioriterat	  mål.	  
	  
Hur	  
En	  utbildad	  svensk	  sjuksköterska	  besöker	  vår	  skola	  vid	  några	  tillfällen	  för	  grundläggande	  
hälsokontroll	  samt	  bidra	  med	  kontaktmöjligheter	  för	  intresserade	  föräldrar	  med	  frågor	  som	  berör	  
ämnet.	  Skolhälsovården	  ska	  även	  ge	  information	  angående	  vaccinationer,	  vilka	  som	  
rekommenderas	  enligt	  svensk	  vaccinationsplan	  i	  respektiver	  ålder	  och	  var	  på	  Teneriffa	  msn	  kan	  få	  
tillgång	  till	  dessa.	  
	  
Utvärdering	  
I	  mitten	  av	  hösttermin	  görs	  en	  första	  utvärdering.	  Slututvärdering	  juni	  2016.	  
	  
Ansvar	  
Rektor	  ansvarar	  för	  allt	  arbete	  kring	  denna	  rekrytering,	  samt	  utvärdering	  och	  uppföljning.	  	  
	  
	  
Uppföljning	  och	  utvärdering	  	  
	   	  
_________________________________________________________________________________________________________________	  
	  
_________________________________________________________________________________________________________________	  
	  
	  

	  

Mål	  –	  Förbättringar	  av	  vårt	  likabehandlingsarbete	  
I	  vårt	  förebyggande	  likabehandlingsarbete	  kommer	  vi	  under	  höstterminen	  utveckla	  trivselregler	  
och	  trivselenkät	  för	  elever.	  	  
	  
Hur	  
Skolans	  trivselregler	  ska	  tas	  fram	  i	  samarbete	  med	  eleverna	  under	  en	  morgonsamling	  i	  början	  av	  
läsåret.	  Trivselenkät	  för	  eleverna	  tas	  fram	  av	  rektor	  i	  samarbete	  med	  personalen.	  
	  
Utvärdering	  
I	  mitten	  av	  hösttermin	  görs	  en	  första	  utvärdering.	  Slututvärdering	  juni	  2016.	  
	  
Ansvar	  
Rektor	  ansvarar	  för	  att	  både	  trivselregler	  och	  trivselenkät	  blir	  verklighet.	  
	  
	  
Uppföljning	  och	  utvärdering	  	  
	   	  
_________________________________________________________________________________________________________________	  
	  
_________________________________________________________________________________________________________________	  
	  

	  

	  


