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LÄSÅRSPLAN 

Läsåret 2021–2022 

Rödskogs skola 

 

1. De allmänna arrangemangen av skolarbetet under läsåret 

1.1 Timfördelning 

 

Timfördelning 

ÄMNE ÅK 1 ÅK 2 ÅK 3 ÅK 4 

Modersmål 7 7 5 + 1 (Esbo) 5  

Matematik 3 + 1 (Esbo) 3 + 1 4 4 

Omgivningslära 2 2 3 2 

Religion 1 1 1 1 

Musik 1 1 1 1 + 1 

Bildkonst 1 1 1 2 

Slöjd 2 2 1 + 1 2 

Gymnastik 2 2 2 2  

Finska 1 1  2 2 

Engelska   1 * 2 

Samhällslära    1 

Historia     

Valfria    1 

SAMMANLAGT 21 21 23 26 
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Rödskogs skolas direktion har beslutat att placera Esbotimmarna enligt följande: 1 årsveckotimme 

matematik i åk 1, 1 årsveckotimme modersmål i åk 3. 

Konst- och färdighetstimmarna placerades enligt följande: 1 årsveckotimme slöjd i åk 3,  

1 årsveckotimme musik i åk 4. 

 

 
- Undervisning i sammansatt klass bl.a. hur årsveckotimmarna i de olika läroämnena fördelas. 

 
Rödskogs skola arbetar detta läsår med sammansatt klass i åk 1 och 2.  
Matematik, slöjd och engelska undervisas årskursvis.  
 
Åk 3 och 4 läser 1 årsveckoltimmar religion tillsammans. 
 
Årskurs 4 har sitt valfria ämne tillsammans med elever från Lagstads skola och Bemböle skola. 
Undervisningen sker på Lagstads skola. Ämnet läses som dubbeltimme under vårterminen. 
Transporten till och från Lagstad sker med abonnerad skjuts. 
Ämnet växlar med samhällsläran så att eleverna har 2 veckotimmar samhällslära under 
höstterminen och ingen samhällslära under vårterminen.  

 
 
 

1.2 Arbetstider 

- Låsårets arbets- och lovtider 
 

Höstterminen 11.08.2021 - 22.12.2021 
Höstlov  18.10.2021 - 24.10.2021 
Jullov  23.12.2021 - 09.01.2022  
Vårterminen 10.01.2022 - 04.06.2022 
Sportlov  21.02.2022 - 27.02.2022 

Skoldag lördag den 13.101.2021 i samband med Föräldraföreningens farsdagsbasar, vi arbetar in fredag 
27.05.2022. 

 
 
- Dagliga arbetstider 
 

 lektion 1       8.10 -   8.55   
 lektion 2     9.10 -   9.55  
 lektion 3     9.55 - 10.40 

LUNCH 
lektion 4    11.30 - 12.15  
lektion 5    12.15 - 13.00  
lektion 6    13.15 - 14.00  

 

1.3 Perioder och bedömning 

- Läsårets perioder 

 Läsåret består av hösttermin och vårtermin. 
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- Tidpunkter för summativ bedömning:  

Eleverna i åk 2-4 får summativ bedömning i form av ett mellanbetyg vid höstterminens slut, 

eleverna i årskurs 1 får diplom och bedömning i uppförande. 

 

Årskurs 2-4 har bedömningssamtal mellan lärare och elev under senhösten.  

Bedömningssamtal mellan lärare, elev och vårdnadshavare hålls innan sportlovet. 

Årskurs 1 har bedömningssamtal mellan lärare, elev och vårdnadshavare innan julen och 

minisamtal mellan lärare och elev efter sportlovet. 

 

Läsårsbetyg delas ut vid läsårets slut. 

 

Självbedömning och kamratbedömning görs kontinuerligt under läsåret via t.ex. 

samarbetsuppgifter, gruppförhör, utvärdering efter olika uppgifter/lektioner med hjälp av 

konkret material (t.ex. röd, gul, grön gubbe) samt via digital bedömning med verktyg som t.ex. 

Kahoot och Qridi. 

 

- Definiera tillfälle (datum) för särskilda prov  

Eventuellt särskilt prov hålls måndag 06.06.2022 

 

1.4 Personal 

  
Personalen består av fyra heltidsanställda klasslärare och två skolgångsbiträden.  

 

Agneta Torsell är rektor och Annika Bergkvist är biträdande rektor. Lisa Haantaus är platschef.  

Platschefen fungerar som kontaktperson och informationslänk mellan skolan och den 

administrativa personalen samt sköter akuta och praktiska ärenden på skolan. 

Rektor är ansvarig för elevvården och ekonomin samt har det slutliga ansvaret medan biträdande 

rektor handhar/förbereder övriga administrativa uppgifter. Rektor fungerar som sekreterare i 

direktionen. Beslut fattas av rektor. 

 
Personalmöte hålls en gång i veckan. Biträdande rektor deltar i de flesta möten via meet och är på 
plats i Rödskog ca en dag per månad samt vid behov. 

 
Elevhälsogruppen består av rektor Agneta Torsell, biträdande rektor Annika Bergkvist, 
skolhälsovårdare Sofia Gylfe, skolpsykolog Joakim Jäntti, skolkurator Anette Karlsson och 
speciallärare Lisa Haantaus. Elevhälsogruppen ansvarar för det allmänna måendet i skolan, främjar 
välbefinnandet och säkerheten i skolan samt utvecklar generellt inriktad elevvård. Gruppen träffas 
cirka en gång per månad. 
Två gånger per år håller elevhälsogruppen möte tillsammans med förskolan. 

 

Minst en gång per läsår deltar elevrådets medlemmar i ett elevhälsomöte. 

 
Klassläraren erbjuds minst en gång per termin pedagogisk handledning gällande frågor kring 
klassen/gruppen. 
 

Skolsekreteraruppgifterna delas mellan Annette Alm och Jaana Järvilehto. 
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- Fortbildning: intern och extern (samarbete med andra) 
 

Fortbildning sker i samarbete med Lagstads skola och Bemböle skola under stormöten på 
Lagstad. 
SveBis tutorlärare finns till förfogande vid behov och tjänsterna utnyttjas enligt en plan 
uppgjord tillsammans med tutorlärare, personal och biträdande rektor. 
Personalen deltar i fortbildning enligt behov, intresse och utbud. Lärarna deltar i KOHUR-
programmets utbud eller annan fortbildning. 

 
- Lärare som har särskilda ansvarsuppgifter (KULPS-kontakt, IT, skolbiblioteket m.m.) 
 
 IT-ansvarig lärare  Petra af Hällström 
 Biblioteksansvarig lärare  Charlotta Kanerva 
 Mattelandets kontaktperson Petra af Hällström  
 KULPS-kontaktperson  Lisa Haantaus 
 Hem och skolas kontaktperson Miivi Selin-Patel 
 Arbetsplatsombud  Lisa Haantaus 
 Elevrådsansvarig  Miivi Selin-Patel 
 
 
 
1.5 Elever 

 
Åk 1    9 elever    

Åk 2   14 elever  

Åk 3   16 elever    

Åk 4   12 elever  

Sammanlagt 51 elever  

   

6 elever undervisas i livsåskådning 

14 elever undervisas i a-finska och 37 elever i modersmålsinriktad finska.  

 

Eleverna får undervisning i slöjd i grupper med sin egen årskurs, inte i sammansatta grupper. 

 

 

1.6 Annan verksamhet som stöder skolarbetet 

Då vi kan återgå till normalläge samlas hela skolan för gemensamma morgonsamlingar som 
hålls av eleverna, lärarna eller utomstående gäster. Förskolan deltar i valda samlingar. Under 
pandemitiden hålls gemensamma samlingar virtuellt. 

Under läsåret uppmärksammar vi bland annat följande: 
Skolfreden, svenska dagen 6.11, barnkonventionen 20.11, självständighetsdagen 6.12, advent, 
Lucia 13.12, Runebergsdagen 5.2, Kalevaladagen 28.2 och världsbokdagen. 

Årskurserna 1 och 4 jobbar med materialet KiVa-skola tillsammans med sin klasslärare. I 
årskurs 1 och 2 använder vi också Qridis temahelhet om sociala färdigheter och hela skolan 
använder Ur-plays material ”Att vara vän”. 
Materialen är en del av vårt mobbningsförebyggande arbete. 

Eleverna i årskurs tre besöker Heureka i januari. Transporten sker med abonnerad buss.  
 
Skolan deltar i Hungerdagsinsamlingen 23-24.09.2021 

I skolan ordnas julfest och vårfest, klassvis om pandemiläget inte tillåter gemensamma fester. 



Svenska bildningstjänster – Esbo stad  

Valborg firas med Astra Nova. 

Skolan deltar eventuellt i Stafettkarnevalen under våren 2022. 

Temadagar/veckor: 
Vänvecka med röda dagen och annat program under vecka 7 
Läsvecka 
Hela skolans temavecka (rymden) 
Skiddag  

Skolan kommer också att: 
- Besöka Entressebiblioteket och biblioteksbussen 
- Göra utfärder, besöka utställningar, göra teaterbesök mm. i mån av möjlighet 
- Delta i adventsgudstjänst/vårkyrka i Esbo domkyrka 
- Delta i kommunens, skolidrottsförbundets o.a. anordnade idrottstävlingar och -evenemang. 
- Ha simundervisning för årskurs 1-4 enligt överenskommelse med stadens simlärare i mars 
2022. Undervisningen sker i Mellersta Esbos sinhall. 
- Delta i och besöka andra evenemang beroende på utbud och ekonomiska resurser. 
- Ordna traditionell vårutfärd i slutet av läsåret. 

 
Samarbete med eleverna och personalen i Bemböle skola och Lagstads skola fortsätter. 
Skolorna besöker varandra med valda grupper i mån av möjlighet. 

Gymnastikundervisningen under innegymnastikperioden (25.10,2021-10.04.2022) sker i 
Lahnuksen koulu på onsdagar för åk 3 och på fredagar för åk 1, 2 och 4. Eleverna och läraren, 
ibland även skolgångsbiträde, åker abonnerad skjuts till och från Lahnus. 

Undervisning i teknisk slöjd för åk 3 och 4 sker också i Lahnuksen koulu. Åk 4 slöjdar under 
höstterminen och åk 3 under vårterminen. Undervisningen är på fredagar.  Även till denna 
undervisning åker elever och lärare abonnerad skjuts. 

 

- Enheten behandlar handikappade personers jämlikhet förutom i undervisningen enligt (läro)planen, 
även: (datum) 

- Kort beskrivning av hur skolan använder Kulps 
 Vi använder KULPS enligt relevant utbud och inom ramarna för det rådande coronaläget.  

 
 
1.7 Klubbverksamhet 

 Skolans egna klubbar: läxlabb hålls periodvis av skolans egna lärare 

 Telinetaiturit: WAU-klubb, torsdagar kl.13-14 för åk 1-2 och kl.14-15 för åk 3-4 

 Rödskogs skolas föräldraförening:  bland annat pysselklubb, naturklubb, kodning  

 
 
1.8 Eftermiddagsverksamhet i egen regi / Samarbete med arrangörer 

Rödskogs skolas Föräldraförening arrangerar eftisverksamhet för årskurserna 1-2. Eftis är 
öppet till kl.17. Eftisverksamheten sker i ett klassrum i byggnaden Lyan. 

Eftis samarbetar aktivt med skolan, informationsgången mellan eftis och skolan sköts så att 
ansvariga eftisledaren är med på skolans personalmöten varannan vecka. 
Skolan och eftis arbetar med gemensamma teman. 
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1.9 Elevrådsverksamhet  

Till elevrådet väljs två klassrepresentanter från varje klass, en ordinarie medlem och en 
ersättare. Även representanter från förskolan deltar i mötet 
Elevrådet samlas till regelbundna möten för att utvärdera verksamheten och ta upp aktuella 
ärenden. Eleverna diskuterar gemensamma saker klassvis och kan även ha egna möten där 
man kommer överens om aktuella saker. Elevrådsrepresentanterna för fram klassens 
gemensamma ärenden till elevrådet och personalen. 
Elevrådets medlemmar träffar skolans elevhälsogrupp minst en gång per läsår för att 
diskutera trivsel och trygghet i skolan samt andra aktuella ärenden. Miivi Selin-Patel fungerar 
som elevrådets handledande lärare. 

 

1.10 Beskriv hur enheten jobbar för hållbar utveckling, utöver det som står i (läro)planen. 

Aktiv sortering, aktiva mathjälpare som bl.a. har koll på matavfall, deltagande i regionala ”håll 
naturen ren” kampanjer. 

 

1.11 Övrigt (t.ex. samarbete mellan hem och skola) 

Föräldramöten ordnas i början av höstterminen (virtuellt) och under vårterminen. 
Gemensamma fester är ett led i upprätthållandet av kontakten mellan hem och skola. 
I mån av möjlighet är föräldrar välkomna att delta i skolans verksamhet. Skolan strävar efter 
ett aktivt samarbete med föräldrarna. 
Skolans främsta informationskanal mellan hem och skola är Wilma. 

 

2. Utveckling av verksamheten 

2.1 Resultatenhetens gemensamma fokusområden 

 

a) Corona exit 

 
Åtgärder 
 

- Arbete med gruppsammanhållning i både klasser och grupper 
- Övningar och uppgifter som främjar självkännedom och sociala kontakter 
- Genomgång av dagens/veckans program för att ge trygghet med ramar, begriplighet och 

struktur 
- Arbete med studieteknik 
- Stöd för välmåendet genom att satsa tid på att se varje individ 
- Indelningar i mindre grupper i undervisningen, t.ex. matematiken skilt i åk 1 och 2 

 
Mätare 
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c) Utvidgad läroplikt 
 
Åtgärder i enlighet med handledningsplanen för alla elever och studerande. 
 
 
Åtgärder: 
 Se handledningsplanen 
 
Mätare:  
 

 

2.2 Skolans egna mål 

Målen kan komma från självvärderingsresultat, skolans ledningsgrupp, kollegiet m.m. 

Mål 1     Skrivglädje 
 
Åtgärder:  
- Ordboet som inspirationsmaterial 
- Producera olika slags texter 
- Focus på att skriva med glädje och fantasi, inte rättskrivning 
- Olika skrivstafetter 
- Gemensamt skrivprojekt för hela skolan 
 
Mätare: 
Koll på producerade texter i början av läsåret samt i slutet av läsåret 
 
 
Mål 2    Hållbar utveckling 
 
Åtgärder: 
- Aktiv sopsortering 
- Återanvändning av material 
- Uppföljning av matavfall (skolans husmor håller koll på hur mycket bioavfall vi producerar vid 
måltiderna) 
- Under våren odlar eleverna skolans odlingslådor 
- Ansvarsuppgifter för eleverna 

 
Mätare: 
Uppföljning av bl.a. matavfall under läsårets gång. 
 

 

 

2.3 Projekt, externt finansierade och egna 

Lista över projekt; både skolans egna och gemensamma. 
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3. Utvärdering 

3.1 Självvärdering 

- I enlighet med skolans utvärderingsplan t.ex. enkäter till elever och föräldrar 

 Skoltrivselenkät för eleverna görs årligen i oktober-november. 

 

3.2 Övrigt 

- T.ex. Utbildningsstyrelsens eller det nationella utvärderingscentret NCU:s utvärderingar (Karvi) 

 

 

Mångvetenskapliga lärområden (i läsårsplanen inkluderas en närmare beskrivning av hur 
mångvetenskapliga lärområden förverkligas, läroplan kap. 4.3.1 Mångvetenskapliga lärområden) 

BILAGA - mångvetenskapliga lärområden 

 

Skolans ordningsregler 

BILAGA – skolans ordningsregler 

 

Läsårsplanens säkerhetssida 

BILAGA – läsårsplanens säkerhetssida 
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Uppföljning av målen från förra läsåret, 2020–2021 

Resultatenhetens gemensamma mål 

 

a) Känslan av sammanhang ökar genom systematisk gruppbildning 

Åtgärder som vidtagits för att uppnå målet: 
  - Genomgång av dagens/veckans program tillsammans med eleverna 

- Övningar som främjat det sociala samspelet mellan eleverna 
- Övningar och uppgifter som främjat gruppsammanhållningen 
- Gemensamma uteaktiviteter i början av läsåret 
- Måla kottar för varje läst bok, ett gemensamt träd 
  

 
 
Målet uppnåddes/uppnåddes inte: 
 Målet uppnåddes delvis men är ett tema som behöver kontinuitet och fortsatt verksamhet 
 

 

b) Skolan arbetar systematiskt och aktivt för att förebygga användning av rusmedel 

Åtgärder som vidtagits för att uppnå målet: 
- Arbete med att stärka självförtroendet hos elever 
- Arbete via Qridis temahelhet sociala färdigheter 
- Besök i klass 3-4 av person från Livslust som talade om kroppsmedvetenhet 
- Diskussion och arbete i klasserna kring temat rusmedel 

 
 
Målet uppnåddes/uppnåddes inte: 
 

 

Skolans egna mål 

Mål 1 - LÄSGLÄDJE 

Åtgärder som vidtagits för att uppnå målet: 
 - Läsveckor och läsprojekt för att träna läsflyt och läsförståelse 
 - Alla klassers tillgång till Ebban samt flitig användning av den 
 - Biblioteksrast 
 - Läs för en kompis-projekt 
 - ”Hela skolan läser” – en halvtimme då alla i hela skolan läser samtidigt 
 - Lästräd med kottar, konkret för att se hur mycket böcker som läses 

Målet uppnåddes/uppnåddes inte: 
 Målet nåddes delvis men temat behöver fortfarande arbetas med. 

Åtgärder som ännu borde vidtas för att upprätthålla/nå det uppställda målet 
 Fortsatt arbete med samma saker samt nya arbetssätt. 

 

Mål 2 – HÅLLBAR UTVECKLING 

Åtgärder som vidtagits för att uppnå målet: 
 - Aktiv sopsortering  



Svenska bildningstjänster – Esbo stad  

 - Besök av expert från sopsorteringscentral 
 - Återanvändning av material – åk 2 tema återvinning 
 - Uppföljning av matavfall vid lunchen 
 - Plocka skräp – i samarbete med Lions har eleverna två gånger under läsåret plockar skräp 
sin närmiljö.  
 - Ansvarsuppgifter för eleverna i åk 3-4 (t.ex. pappersansvarig, eleverna torkar borden efter  
 maten) 

 

Målet uppnåddes/uppnåddes inte: 
Målet nåddes, eleverna är medvetna och duktiga på återvinning samt flitiga att vara delaktiga i  
sopsortering. 

 

Åtgärder som ännu borde vidtas för att upprätthålla/nå det uppställda målet 

 Vi jobbar vidare med projektet hållbar utveckling. 


