
Arbetsplan Vågen 

Utifrån verksamhetens kvalitetsrapport har rektor valt följande prioriterade områden, som finns dokumenterade i 

arbetsplanen för läsåret 2018-19 

 

 Kompetensutveckling till pedagoger med integrerade elever i grundskolan, 

 

 Specialpedagogiskt stöd i den dagliga verksamheten. 

 

 Handledningstillfälle en gång per månad för samtlig personal på Vågen. 

 

 Förslag till beslut angående särskolans lokaler i kommunen. 

 

 

Dessa områden är utvalda utifrån 2017-18 års kvalitetsrapport och kommer tillsammans med verksamhetens utvalda 

utvecklingsområden utveckla verksamheten till högre måluppfyllelse. 

 

 

 

 

 



 

Verksamhetens framtagna förbättringsområden 

Normer och värden  

- Hela arbetslaget behöver få en bättre gemensam samsyn på hur vi bemöter och agerar i mötet med eleverna. Vi 

behöver arbeta fram en handlingsplan för hur vi gemensamt förhåller oss gentemot eleverna, både vid konflikt och i 

andra situationer. För detta arbete behöver vi gemensam handledning för hela arbetslaget. 

 

- För att i största möjliga mån underlätta och förbereda eleverna för aktivitetsbyte, t ex efter rast, behöver vi utveckla 

vårt arbete med att använda de hjälpmedel som finns tillgängliga, t ex Time Timer. 

- Vi arbetar vidare med att uppmuntra och förstärka positivt beteende hos eleverna. Vi visar hur eleverna kan utveckla 

sin förmåga till socialt samspel genom att förtydliga hur ett eget beteende har betydelse för andra. 

Kunskaper 

 

- Eleverna behöver få fortsatt träning i att uppleva variation (teori och praktik) som leder till förståelse för lärande och 

som tydliggör skillnader och likheter. Detta stärker elevens möjligheter att se helhet och samband. Vi fortsätter att 

arbeta med tydlighet (bildschema och tidhjälpmedel) för att hjälpa eleverna att bli mer självständiga och vi 

uppmuntrar eleverna att ta egna initiativ.  

 

- Det är viktigt att ge eleverna tid i sin kunskapsutveckling samt att vara uppmärksam på att eleverna kan visa sina 

kunskaper i olika sammanhang och på olika vis. Eleverna behöver arbeta på olika sätt och i olika miljöer för att 

befästa och generalisera sina kunskaper. 

 



- Utvärderingen av veckans arbete kommer vi att försöka utveckla vidare. Vi kommer att fotografera olika 

arbetstillfällen under veckan och visa för eleverna när de utvärderar. Detta kommer förhoppningsvis att leda till att de 

med hjälp av bildstödet kommer ihåg lättare och kan lämna mer relevanta åsikter om sitt lärande.  

 

Elevernas ansvar och inflytande    

 

- Vi har ännu inte hittat bra former för hur vi fångar elevernas intresse för pedagogiska planeringar. För att eleverna ska 

få förståelse och kunskap om de mål som vi jobbar mot, måste vi hitta enklare former när vi presenterar våra 

arbetsområden i de olika ämnena. Vi behöver vidare hitta metoder för att tydliggöra kunskapskraven för eleverna.  

 

Skola och hem 

 

- Fortsätta det goda samarbetet med elevernas vårdnadshavare.  

- Vi ska sträva efter temainspirerade föräldramöten utifrån ålder, behov och önskemål (studie- och yrkesvägledare, LSS 

och habiliteringen). 

 

Övergång och samverkan 

 

- Vi behöver organisera den gemensamma undervisningen och bestämma i vilka ämnen och uppgifter som passar bäst 

att samarbeta i utifrån vilka elever som ska delta. 

  

- Vi behöver skapa gemensam tid tillsammans för att följa upp och utveckla det gemensamma arbetet.  

 

 



- Vi behöver en gemensam handledning i arbetslaget för att utveckla arbetet med eleverna utifrån de 

funktionsnedsättningar de har. 

 

Skola och omvärlden 

 

- Vi ser en positiv effekt av att knyta ihop teori och praktik inom olika arbetsområden. Eleverna pratar om och visar 

intresse för de ämnesområden vi arbetat med vilket gör att vi kommer att fortsätta att göra olika studiebesök och knyta 

an till aktuella arbetsområden i så stor utsträckning som är möjligt. 

 

- Vi kommer att i större utsträckning ta kontakt med olika föreningar inom kultur- och fritidsverksamheten i kommunen 

för att öka intresse och kunskap om möjliga fritidsaktiviteter för eleverna. 

 

Bedömning och betyg 

 

- Underlaget för bedömningsstödet behöver utvecklas och förtydligas. Det är tydligt i fråga om vilka kunskapskrav vi 

bedömer men systemet för hur vi ”kryssar” i uppfyllt kunskapskrav behöver förtydligas om när och vid vilket tillfälle 

eleven visat sin förmåga. 

 

- Vi behöver bli bättre på att hitta rätt bedömningsgrunder för våra elever. Vi är i vissa fall osäkra på hur värdeorden 

ska tolkas och vad de innebär för eleverna.  

 

- Att diskutera hur vi får eleverna medvetna om syftet med pedagogiska planeringar samt deras egen 

kunskapsutveckling är något vi måste bli bättre på att förmedla. Detta bör vara ett område för arbetslagets 

kompetensutveckling. 

 



 

Arbetsplan 2018/2019  

 
Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering 

Normer och Värden 

 

Skolans plan mot 

kränkande behandling 

ska utvecklas till att 

uppfylla skollagens 

krav. 

 

 

 

 

Öka medvetenheten 

om att elever med 

funktionsnedsättningar 

inte ska möta hinder i 

vår verksamhet. 

 

 

- Vi presenterar likabehandlingsplanen för 

personal, elev och vårdnadshavare. 

- All personal följer likabehandlingsplanen och 

arbetar aktivt med skolans värdegrund utifrån ett 

perspektiv för ökad tillgänglighet.  

- Förväntansdokument delas ut i samband med 

föräldramöte. 

- Anmälan om kränkande behandling skrivs och 

följs upp i ett digitalt uppföljningsverktyg. 

- Likabehandlingsteamet träffas vid schemalagda 

träffar samt vid behov. 

- Kommunövergripande likabehandlingsmöten 2 

ggr/läsår där skolans samordnare och rektor 

deltar. Rektor sammankallar. 

- Vid personals frånvaro täcker den ordinarie 

personalen upp så långt som möjligt, så inte 

vikarier behöver arbeta ensam i elevgrupper. 

- Noggrann förberedelse i all vår verksamhet. 

Terminsplaneringar för varje årskurs samt 

lektionsförslag ska finnas i vikariepärmen. 

- Utveckla vårt arbete med bildstöd, som bör vara 

gemensamt för hela skolan, och tecken som stöd.  

- Organiserade rastaktiviteter 

- Före APT behandlas likabehandlingsfrågor,  

enligt fastställd dagordning, under ca 30 minuter. 

 

 

 

- Frågor inför utvecklingssamtalen som analyseras 

efter att samtalen är genomförda. 

 

- Tillämpa likabehandlingsplanen genom att föra 

värdegrundssamtal om respekt, hänsyn och 

vänskap med eleverna, där eleverna visar att de 

kan medverka och bidra till samtalet. 

 

- Exitticket eller annan enklare utvärdering efter 

föräldramötet. 

 

- Enkät till föräldrar, elever och pedagoger. 

 

- Likabehandlingsteamet analyserar antal 

anmälningar samt karaktären på ärenden i 

samband med månadsuppföljningen. 

Representanten i teamet tar med informationen 

till arbetslaget. 

 

- Alla elever och all personal arbetar efter samma 

värderingar och regler och utvärderar efter 

behov. 

 

- Uppföljning slutet av ht 2018 samt utvärderas i 

samband med läsårsutvärderingen. 



 

Kunskaper 

 

Ge alla elever 

möjlighet att lägst nå 

målen i samtliga 

ämnen  

 

 

Vi arbetar för att 

eleverna ska bli mer 

självständiga och ta 

egna initiativ samt 

förstå konsekvenser av 

sitt handlande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pedagogiska planeringar kopplade till Lgr 11, 

särskolans kursplan, ska upprättas i samtliga 

ämnen.  

 

- Skriftliga omdömen ska skrivas kontinuerligt i 

samtliga ämnen. 

 

- De elever som riskerar att inte nå 

kunskapskraven ska få extra anpassningar och 

särskilt stöd utifrån rutinpärmens riktlinjer.  

 

- Elevens undervisningstid enligt timplanen ska 

dokumenteras på individuell studieplan. 

 

- Vi arbetar med tydlighet och struktur för att 

eleverna ska känna trygghet och tilltro till sin 

egen förmåga. 

 

- Vi arbetar för att skapa ett tillåtande klimat och 

låta eleverna få prova på att utföra aktiviteter i 

ökande svårighet och utsträckning efter sin 

förmåga. 

 

- Eleven ska få sin undervisning utifrån förmåga 

och förutsättningar. 

 

- Kompetensutveckling i form av 

specialpedagogiklyftet för att öka tillgängligheten 

för eleverna samt utveckla arbetet med 

samundervisning i klassrummet. 

 

- Månadsvis uppföljning i arbetslaget. 

 

- Återkoppling i lärandeprocessen mellan pedagog 

och elev sker kontinuerligt utifrån varje elevs 

förutsättningar. Pedagogerna måste vara 

uppmärksamma på att elever kan visa sin 

kunskap på olika vis och vid olika tillfällen efter 

ett arbetsområde avslutats.  

 

- Analys av kunskapsuppföljningen i samtliga 

ämnen i samband med upprättande av 

kvalitetsrapport. 

 

- Utvärdering av integrering i grundskoleklass 

utifrån individuella förutsättningar och behov, 

sker i samband med utvecklingssamtal. 



 

 

 

 

 

 

Svenska som 

andraspråk och ska ges 

till elever som har 

behov av det. 

 

 

 

Studiehandledning på 

modersmål 

 

 

- Utefter elevens behov, formulerade i den 

individuella studieplanen, integreras eleven i 

lämplig grundskoleklass. Varje ämne redovisas 

med antal minuter/ vecka i elevens studieplan. 

 

 

- Elever som enligt beslut ska ha SvA, ska få all 

sin undervisning inom ämnet i enlighet med 

kursplanen för svenska som andra språk. SvA ska 

genomsyra all undervisning i samtliga ämnen. 

 

 

 

- Studiehandledning ska ges under elevens fyra 

första år i Sverige. Undervisande ämneslärare 

ansvarar för undervisningens innehåll genom tät 

kontakt mellan studiehandledare och lärare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elevernas ansvar och 

inflytande 

 

Ge eleverna god 

information om 

kunskapsutveckling 

och social utveckling 

 

 

 

 

 

Öka eleverna 

möjlighet till 

inflytande över 

utbildningens 

utformning utifrån 

stigande ålder och 

mognad. 

 

 

 

 

 

- Utvecklingssamtal ska genomföras minst en 

gång/termin där de senast upprättade skriftliga 

omdömena ska ligga som grund. 

 

- Skriftliga omdömen ska skrivas kontinuerligt i 

edWise. 

 

- Utveckla elevernas delaktighet i arbetet med den 

individuella utvecklingsplanen. 

 

- Elevens IUP upprättas i samband med höstens 

utvecklingssamtal och följs upp på vårens samtal. 

 

- Tydliggöra kunskapskraven 

 

- Pedagogiska planeringar ska upprättas i samtliga 

ämnen.. 

 

- Sträva efter att få eleverna mer delaktiga i arbetet 

med de pedagogiska planeringarna. Arbetssätt 

och innehåll anpassas efter elevernas intresse, 

förmåga och önskemål. 

 

- Öka elevernas förståelse för sin 

kunskapsutveckling, genom att vid samtal 

återkoppla till tidigare kunskaper.  

 

 

 

 

 

 

- Genom daglig och nära kontakt med eleverna. 

 

- Eleverna medverkar medvetet utifrån sin 

förmåga vid upprättande av IUP. Elevens 

individuella mål sätts upp på lämplig plats som 

ett tydliggörande. 

 

- Eleverna ges möjlighet att ta del av PP samt 

komma med egna förslag på arbetssätt. 

 

- Elevreflektioner – blankett som fylls i 

tillsammans med personal, dokumenteras 

ämnesvis med ”glada och ledsna munnar”. 

 

- Eleverna får vara med och bestämma om de 

studiebesök och utflykter vi ska göra för att öka 

delaktighet och inflytande.  

 

- Pedagogerna måste vara uppmärksamma på att 

elever kan visa sin kunskap på olika vis och vid 

olika tillfällen för att kunna återkoppla och göra 

eleverna medvetna om sin kunskapsutveckling. 

 

 

 



 

Skola och hem 

 

Skapa förutsättningar 

för alla föräldrar att 

känna delaktighet och 

möjlighet att påverka 

sina barns utbildning 

 

 

 

 

 

Ge föräldrarna god 

information om 

kunskapsutveckling 

och social utveckling 

 

 

 

 

 

- Föräldramöten, minst en gång erbjuds per läsår. 

 

- Tät kontakt genom användande av kontaktbok 

eller annat enligt överenskommelse. 

 

- Vårdnadshavarna får ta del av de pedagogiska 

planeringarna och skriftliga omdömen genom 

edWise eller skriftligt. 

 

- Tydliggöra kunskapskraven 

 

- Utvecklingssamtal ska genomföras minst en 

gång/termin, där de senast upprättade skriftliga 

omdömena ligger till grund. 

 

- Elevens IUP upprättas i samband med höstens 

utvecklingssamtal och följs upp på vårterminens 

samtal. 

 

- Mentorerna upprättar rum på edWise för 

särskolans verksamhet och ansvarar för att 

aktuell information finns publicerad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Genom att upprätta god kontakt med elever och 

föräldrar i det dagliga arbetet. Dokumentation i 

kontaktbok och telefonsamtal, som 

dokumenteras vid behov. 

 

- Elevs frånvaro dokumenteras i elevmapp. 

 

- Vårdnadshavare ges möjlighet att ta del av 

pedagogiska planeringar och kunskapskrav via 

edWise. 

 

 

 



Övergång och 

samverkan 

 

Utveckla 

samarbetsformer 

mellan förskoleklass, 

skola och fritidshem 

för att berika varje 

elevs mångsidiga 

utvecklande och 

lärande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öka samverkan i 

arbetet med extra 

anpassningar och 

särskilt stöd 

 

 

 

- Fortsatt regelbunden kontakt med de fritidshem 

där eleverna går. En personal från Vågen är 

ansvarig.  

 

- Samverka med grundskolan och fritidshem  

utefter elevens förmåga, förutsättningar och 

behov samt klassens/fritidshemmets situation. 

 

- Samverka med gymnasieskolan genom APU. 

 

- Samverka mellan särskolans inriktningar utifrån 

elevernas behov och förutsättningar. 

 

- Samverka med närliggande kommuner och 

alternera med besök i varandras verksamheter  

 

- Specialpedagogisk handledning en gång /månad 

för samtlig personal för att utveckla vår samsyn 

runt elevernas förmågor och förutsättningar. 

 

- Analysera resultat av insatta åtgärder enligt extra 

anpassningar och särskilt stöd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Regelbunden uppföljning, samtal, med berörd 

personal inom skola, fritidshem och 

gymnasieskola 

 

- Delta när gymnasieskolan bjuder in till 

handledarträffar.  

 

- Utvärderas vid läsårets slut i arbetslagets nätverk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Följs upp vid utvärderingar av extra 

anpassningar och särskilt stöd. 



 

Skolan och om-

världen 

 

Plan för Studie- och 

yrkesorientering ska 

förankras i 

verksamheten. 

 

 

 

 

 

 

 

Bemannat 

skolbibliotek 

 

 

 

 

 

- Studiebesök inom olika yrken utifrån elevernas 

förslag och intresse, för att stärka elevernas 

lärande genom praktik och teori. 

 

- Öka elevernas kunskaper och insikt om olika 

fritidsaktiviteter genom fler kontakter med olika 

föreningar. 

 

- Förankra planen i verksamheten samt arbeta efter 

bilagan ”Fastställda SYO-lektioner” 

 

- Kontinuerligt stöd från huvudbiblioteket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Resultatet utvärderas i slutet av vt 2019 samt i 

samband med månadsvisa uppföljningar. 

 

 

 

 

 



 

Bedömning och betyg 

 

Alla elever ska ges 

skriftliga omdömen i 

de ämnen de 

undervisas i. 

 

 

Bedömningarna ska 

vara likvärdiga. 

 

 

 

 

- Eleverna ska ges skriftliga omdömen i de ämnen 

de undervisas i. 

 

- Eleverna ska utifrån sin egen förmåga ges 

möjlighet till återkoppling av den pedagogiska 

planeringen för att själva bedöma sina resultat. 

 

- Konferenstid ska användas till diskussioner kring 

likvärdighet och bedömning i samverkan med 

andra kommuners särskolor. 

 

- Utveckla och förtydliga bedömningsstödet med 

när och vid vilket tillfälle eleven visat sin 

förmåga 

 

- Tillämpa Skolverkets bedömningsstöd. 

 

 

 

 

 

- Genomgång av elevernas skriftliga omdömen i 

samband med utvecklingssamtal 

 

- Reflektioner tillsammans med eleverna efter 

varje avslutat område som dokumenteras 

fortlöpande. 

 

- Bedömning av eleverna sker i samråd inom 

arbetslaget och med undervisande pedagoger i 

respektive ämne inom grundskolan i de fall det 

är aktuellt.  

 
 

 

 

 

 

 

 


