
 

SVENSKA BILDNINGSTJÄNSTER 

LÄSÅRSPLAN LÄSÅRET 2022–2023 RÖDSKOGS SKOLA 

 

1. De allmänna arrangemangen av skolarbetet under läsåret 

1.1 TIMFÖRDELNING 

- Timfördelning med skolans placering av valfria konst- och färdighetsämnen och Esbotimmar. 

 
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 

 
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 finska undervisas årskursvis och de har en timme årskursvis 
delning i modersmål.  
 
Åk 3 och 4 undervisas som separata klasser och de har alla sina ämnen årskursvis. 
 
Årskurs 4 har sitt valfria ämne tillsammans med elever från Lagstads 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 11.08.2022 - 22.12.2022 
Höstlov  17.10.2022 - 23.10.2022 
Jullov  23.12.2022 - 08.01.2023  
Vårterminen 09.01.2023 - 04.06.2023 
Sportlov  20.02.2023 - 26.02.2023 

 Skolan har arbetsdag lördagen den 12.11.2022 i samband med Föräldraföreningens farsdagsbasar. 
Lördagen kompenseras med ledig dag måndagen den 05.12.2022 

 

- 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 

Beskriv åtminstone följande: 

- Läsårets perioder 

Läsåret består av hösttermin och vårtermin. 

- Tidpunkter för summativ bedömning (bedömningssamtal, övrig bedömningsinformation och läsårsbetyg)  

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) och förfrågan ”2 stjärnor och en 
önskan”. Classroom screen används också. 
 

- Definiera tillfällen (datum) för särskilda prov  

 Eventuellt särskilt prov hålls måndag 05.06.2023 

 

1.4 PERSONAL 

- Uppgifter om personal, antal personer/yrkesgrupp, lärare i annan skola 

 
Personalen består av fyra heltidsanställda klasslärare och ett skolgångsbiträde.  

 
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 och är på 
plats i Rödskog 1-2 dagar per månad samt vid behov. 

 
Elevhälsogruppen består av rektor Agneta Torsell, biträdande rektor Annika Bergkvist, 
skolhälsovårdare Sofia Gylfe, skolkurator Anette Karlsson och speciallärare Lisa Haantaus.  
Till mötena inbjuds klasslärarna i tur och ordning beroende på vad som finns på 
mötesagendan.  
I början av läsåret saknar skolan skolpsykolog, men rekryteringen är under arbete och 
skolpsykologtjänsterna koordineras via skolkurator Anette Karlsson. 
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/år har elevhälsogruppen möte tillsammans med förskolan. 
 
Minst en gång per läsår deltar elevrådets medlemmar i ett elevhälsomöte. 

 
Klassläraren erbjuds minst en gång/termin pedagogisk handledning gällande frågor kring 
klassen/gruppen. 
 
Skolsekreteraruppgifterna delas mellan Annette Alm och Jaana Järvilehto. 

 



 

 

 

 

- Fortbildning: intern och extern (samarbete med andra) 

Fortbildning sker i samarbete med Lagstads 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 
Mattelandets och KOHUR-programmets utbud eller annan fortbildning. 

All personal i skolan deltar i en kurs i nödförstahjälp 07.09.2022 som ordnas på 
skolan av Johan Nyman och Kia Brummer. 
Alla deltar i fortbildning om ”someturva” samt ett fortbildningstillfälle kring temat 
handledning. 

Skolan är med i projektet ”Digipudokkuudelle stop!”. Inom detta får lärarna 
fortbildning i bl.a. programmering, multilitteracitet och andra aktuella teman. 

 

- Lärare som har särskilda ansvarsuppgifter (KULPS-kontakt, IT, skolbiblioteket m.m.) 

IT-ansvarig lärare  Petra af Hällström 

 Biblioteksansvarig lärare  Charlotta Holmberg 

 Mattelandets kontaktperson Petra af Hällström  
 KULPS-kontaktperson  Lisa Haantaus 

 Hem och skolas kontaktperson Turvis system 
 Arbetsplatsombud  Charlotta Holmberg 

 Elevrådsansvarig  Cecilia Johanson 

 Utvärderingsansvarig  Lisa Haantaus 

 Pedagogiskt nätverk i Esbo Charlotta Holmberg 

 

 

 

1.5 ELEVER 

- Elevstatistik, t.ex. antal elever årskursvis, kön, gruppindelningar, åskådningsämnen: 

 
Åk 1   12 elever 7 flickor 5 pojkar 
Åk 2    9 elever 5 flickor 4 pojkar   
Åk 3   13 elever 7 flickor 6 pojkar 
Åk 4   16 elever  9 flickor 7 pojkar  
Sammanlagt 50 elever  
   
9 elever undervisas i livsåskådning 
 
Fördelningen i a-finska och modersmålsinriktad finska är följande: 
Åk 1   2 a-finska 10 mofi-finska 
Åk 2   3 a-finska 6 mofi-finska   



 

Åk 3   2 a-finska 11 mofi-finska 
Åk 4   6 a-finska 10 mofi-finska 
 
Eleverna i åk 1-2 undervisas klassvis i finska, åk 3 och åk 4 i årskursvisa grupper i 
modersmålsinriktad finska och en sammansatt grupp för åk 3-4 i a-finska. 
 
Eleverna i klass 1-2 får undervisning i slöjd med sin egen årskurs, inte i sammansatt 
klass. 
 
Det valbara ämnet i åk 4 har följande val: 
”Lek och rörelse” 4 elever 
”Uteäventyr”  4 elever 
”Så fungerar det” 8 elever 

 

 

1.6 ANNAN VERKSAMHET SOM STÖDER SKOLARBETET 

- Beskriv jippon, temadagar/-veckor och övriga gemensamma evenemang, studiebesök, morgonsamlingar, 
raster, frivilligverksamhet, lägerskolor, PRAO, friluftsdagar, dagsverke, simundervisning, Urhea (sådant som 
är läsårsbundet och finns dokumenterat, t.ex. gemensamma morgonträningar) med tanke på försäkringarna 

Hela skolan samlas för gemensamma morgonsamlingar som hålls av eleverna, 
lärarna eller utomstående gäster. Förskolan deltar i valda samlingar.  

Under läsåret uppmärksammar vi bland annat följande: 
Skolfreden, Halloween 31.10, svenska dagen 6.11, barnkonventionen 20.11, advent, 
självständighetsdagen 6.12, Lucia 13.12, Runebergsdagen 5.2, Kalevaladagen 1.3, 
”rocka sockorna” 21.3 och världsbokdagen. 

Årskurserna 1 och 4 jobbar med materialet KiVa-skola tillsammans med sin 
klasslärare. Hela skolan använder Urplays material ”Att vara vän”. 
Materialen är en del av vårt mobbningsförebyggande arbete. 
 
Skolan deltar i Hungerdagsinsamlingen 22-23.09.2022 

I skolan ordnas julfest och vårfest. 

Valborg firas med Astra Nova. 

Skolan deltar eventuellt i Stafettkarnevalen under våren 2023. 

Temadagar/-veckor: 
Vänvecka med röda dagen och annat program under vecka 7 
Läsvecka 
Hela skolans temavecka (naturväsen) 
Skiddag  
Unicefrunda 30.05.2023 

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 av kommunen, skolidrottsförbundet o.a. anordnade idrottstävlingar och 
idrottsevenemang. 
- Ha simundervisning för årskurs 1-4 enligt överenskommelse med stadens simlärare. 
- Delta i och besöka andra evenemang beroende på utbud och ekonomiska resurser. 
- Ordna traditionell vårutfärd i slutet av läsåret. 

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

Gymnastikundervisningen under innegymnastikperioden (24.10.2022-10.04.2023) 
sker i Lahnuksen koulu på måndagar för åk 4 och på fredagar för åk 1, 2 och 3. 
Eleverna och läraren, ibland även skolgångsbiträdet, åker abonnerad skjuts till och 
från Lahnus. 

Den tekniska biten av slöjdundervisningen för åk 3 och 4 sker också i Lahnuksen 
koulu. Åk 4 slöjdar där under höstterminen och åk 3 under vårterminen. 
Undervisningen sker på fredagar. Även till denna undervisning åker eleverna och 
lärare abonnerad skjuts. 

 

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

I samband med ”rocka sockorna”-dagen uppmärksammar och behandlar vi olika 
funktionsnedsättningar. 

- Kort beskrivning av hur skolan använder Kulps 
 

Vi använder KULPS enligt relevant utbud och möjlig resväg. Om författarbesök finns i utbudet 
utnyttjar vi det. 

- Internationellt samarbete under läsåret (nordiskt och övrigt) 

 

1.7 KLUBBVERKSAMHET 

- Kort beskrivning av all klubbverksamhet som ordnas i skolan (ange arrangör, klubbens namn, klubbledare 
och antal timmar klubben anordnas) 

Skolans egna klubbar: läxlabb hålls periodvis av skolans egna lärare 

 Telinetaiturit: WAU-klubb, torsdagar kl.13-14 för åk 1 + 3 och kl.14-15 för åk 2 + 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 två klassrum i byggnaden Lyan. 



 

Eftis samarbetar aktivt med skolan, informationsgången mellan eftis och skolan sköts 
så att ansvariga eftisledaren, Pia Hellgren regelbundet är med på skolans 
personalmöten. 
Skolan och eftis arbetar med gemensamma teman. 

 

 

1.9 ELEVRÅDS-/ELEVKÅRSVERKSAMHET OCH VÄNELEVSVERKSAMHET 

Till elevrådet väljs två klassrepresentanter från varje klass. 
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. 
Under vårterminen deltar också 1-2 representanter från förskolan i elevrådets möten 
och verksamhet. 

Elevrådets handledande lärare är Cecilia Johanson. 

 

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. 

Skolan har också en miljögrupp som arbetar för hållbar utveckling. 

 

1.11 ÖVRIGT (T.EX. SAMARBETE MELLAN HEM OCH SKOLA) 

Föräldramöten ordnas i början av höstterminen 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. 
 
Representanter från direktionen och föräldraföreningens styrelse inbjuds till ett 
gemensamt möte med elevhälsogruppen och elevrådets representanter. 

 

 

 

 



 

BILAGA 

 

2. Utveckling av verksamheten 

2.1 RESULTATENHETENS GEMENSAMMA FOKUSOMRÅDEN 

a) Glädje och positiva känsloupplevelser främjar lärande och delaktighet  

Åtgärder: Positiva kommentarer i Wilma då elever gjort väl ifrån sig 
Arbeta i klasserna med elevernas styrkor  
Använda Mielis material ”Må bra tillsammans” 
Alla vuxna ingriper genast vid osakligt beteende elever emellan 
Vi satsar på att alla vuxna skall lära känna alla elever i skolan, då kan också känslan 
av gemenskap och delaktighet stärkas 

 

Mätare: Skoltrivselenkäten och utvärdering av skolans verksamhet i elevrådet 

 

b) Pedagogisk enhetlighet förstärks vid övergången från årskurs 6 till årskurs 7 

Gäller inte Rödskog då vi har endast årskurserna 1-4. Vi fokuserar på övergången från åk 4 till åk 5 
i  Lagstad. 

 

2.2 SKOLANS EGNA MÅL 

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

Mål 1 Läsglädje - att stärka det svenska språket och öka läsintresset 

 

Åtgärder Besök till bibbabussen och Entressebiblioteket 
Biblioteksraster 
Morgonens startuppgift och läsning 
Läs för en kompis 
“Hela skolan läser” - en halvtimme som är insatt i schemat då alla klasser läser 
samtidigt (udda veckor på måndagar kl.9-10) 
Digital läslogg 
Tillgång till Ebban  

 

Mätare Antal besök till bibbabussen, Entressebiblioteket och egna lån från skolbiblioteket 
 Resultat i speciallärarens lästest och klasslärarnas läsförståelseuppgifter 

 

Mål 2  Digital kompetens 

Åtgärder Aktivt deltagande i projektet ”Digipudokkuudelle stop!” 

 

Mätare Elevernas digitala kunnande i slutet av läsåret 

 



 

2.3 PROJEKT, EXTERNT FINANSIERADE OCH EGNA 

Rödskog deltar i projektet ”Digipudokkuudelle stop!” 
 Fortbildningar för personalen ingår i projektet 

 

3. Utvärdering 

3.1 SJÄLVVÄRDERING 

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

 Utvärdering i enlighet med stadens plan. 
 Skoltrivselutvärdering för alla elever i oktober/november 

 

3.2 ÖVRIGT 

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

 Vi deltar i Hälsa i skolan-undersökningar då det är aktuellt 

 

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

Bifoga här de mångvetenskapliga lärområdena 

 

Skolans ordningsregler 

 

Läsårsplanens säkerhetssida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uppföljning av målen från förra läsåret, 2021–2022 

Resultatenhetens gemensamma mål 

 

A) CORONA EXIT 

Åtgärder som vidtagits för att uppnå målet: 

- 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 
- Eleverna undervisas av alla lärare i skolan, alla lärare känner alla elever och eleverna 

känner alla lärare 

 

 

Målet uppnåddes/uppnåddes inte:   Mycket svår sak att ”mäta” men vi anser att vi uppnådde målet. 

 

 

B) EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT 

Åtgärder som vidtagits för att uppnå målet: 

 

 

Målet uppnåddes/uppnåddes inte: 

 

C) UTVIDGAD LÄROPLIKT 

Åtgärder som vidtagits för att uppnå målet: 

 

 

Målet uppnåddes/uppnåddes inte: 

 

 

 

 

 

 

 



 

SKOLANS EGNA MÅL 

Mål 1  

Mål                                   
                                        
                

Skrivglädje 

Åtgärder som vidtagits för 
att uppnå målet 

- Ordboet som inspirationsmaterial 
- Producera olika slags texter 
- Fokus på att skriva med glädje och fantasi, inte 

enbart rättskrivning 
  

Målet 
uppnåddes/uppnåddes 
inte 

Målet uppnåddes delvis. Eleverna i åk 2 har gjort speciellt stora 
framsteg och eleverna i åk 3 har skrivit mycket och blivit bättre på 
det. 

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

Arbetet med detta mål kräver långsiktigt och kontinuerligt arbete, 
det hjälper inte att ha detta som mål ETT år. Vi fortsätter arbeta 
med skrivglädje och inspiration kring det och hoppas kunna 
upprätthålla uppnådda resultat och att fortsätta utvecklingen i 
positiv riktning. 

 

Mål 2 

Mål  Hållbar utveckling 

Åtgärder som vidtagits för 
att uppnå målet 

- Aktiv sopsortering 
- Återanvändning av material 
- Uppföljning av matavfall 
- Ansvarsuppgifter för eleverna bl.a. vid lunchen 

- Rasthjälpare utomhus som tar hand om skräp 

Målet 
uppnåddes/uppnåddes 
inte 

Målet uppnåddes eftersom eleverna blivit mycket medvetna om vad 
hållbar utveckling betyder. De även sorterat skräp på utfärder och 
varit noggranna med att inte lämna något skräp efter sig. 

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

Även detta är ett arbete som kräver kontinuitet och för att 
upprätthålla nådda resultat. Vi fortsätter således och försöker få det 
till en naturlig del i vardagen i skolan. 

 

 

 

 

 



 

Ordningsregler för Rödskogs skola 

 

Vi visar hänsyn och respekt till alla barn och vuxna. 

Vi bråkar eller mobbar inte. 

Vi hjälper varandra och berättar för en vuxen om något är fel. 

Vi håller mobiltelefonen avstängd/ljudlös i väskan under skoldagen 

 

 

Utomhus 

Vi vistas inte på parkeringsplatsen.  

Vi leker och bråkar inte på busshållplatsen eller i bussen. 

Vi springer och leker inte på bilvägen. 

Vi håller oss innanför skolgårdens gränser och går till sportplanen bara med lov av vuxen.  

Vi klättrar bara i klätterställningen.  

Vi leker inte i källan, vi bygger inte heller ler-/vattenpölar 

Vi kastar inte snöbollar, stenar eller annat som kan göra skada 

Vi åker pulka och peffis på överenskomna områden.  

Vi städar undan de saker vi tagit fram. 

Vi hjälper till att hålla det snyggt och städigt på skolgården och berättar om något går sönder. 

Vi kommer in genast då det ringer in.  

Vi har kläder enligt väder och använder inte paraply på skolgården. 

Vi hoppar en i gången på trampolinen och högst 20 hopp om det är kö.  

Vi är högst 4 stycken samtidigt i spindelgungan och högst 3 minuter om det är kö. Vi är högst 2 
stycken samtidigt i de vanliga gungorna. 

 

 

Inomhus 

Vi går inomhus.  

Vi sätter skorna i hyllan.  

Vi är tysta och lugna när vi jobbar i korridoren, så att vi inte stör de andras lektioner.  



 

Vi låter andras saker/arbeten vara ifred.  

Vi tar inte leksaker med på lektionen. 

Vi står tyst och lugnt i matkön. Vi smakar på allt. 

Om vi lånat kläder/skor, lägger vi dem snyggt tillbaka på sina egna platser. 

Vi är lugna i biblioteket och sätter böckerna snyggt tillbaka på sina egna platser.  

Vi spolar, tvättar händerna och stänger dörren när vi varit på toaletten. 

Vi låser inte dörren till omklädningsrummet. Vi tar med oss alla kläder från omklädningsrummet när 
gymnastiken är slut.  

 

 

 

Trivselreglerna är utarbetade av skolans elever och personal.  

Godkända av skolans direktion 25.09.2018 

 

 

(Plan finns för att uppdatera reglerna tillsammans med eleverna under läsåret 2022-2023) 

 

 

 

 

 

 

 

 


