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LÄSÅRSPLAN 

Läsåret 2021–2022 

 Lagstads skola 

 

1. De allmänna arrangemangen av skolarbetet under läsåret 

1.1 Timfördelning 

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

 

Konst- och färdighetsämnen i åk 3 - 6 

 åk 3 åk 4 åk 5 åk 6 

musik 1 1 +1 1  1 

bildkonst 1 2 1 +1  1  

slöjd 1 +1 2 1 +1 1 +1 

gymnastik 2 2 3 2 +1 

 

Valfria ämnen i åk 4 - 6 

åk 4 åk 5 åk 6 

1 1 1 

 

● Skolan erbjuder 3 kurser/årskurs, eleverna väljer i prioritetsordning.  
● På årskurs 4 deltar även elever från Rödskogs skola och Bemböle skola i de valfria ämnena på 

Lagstad. 
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Esbotimmar i åk 1, 2 och åk 3 

•  skolan har placerat Esbotimmarna i åk 1 och 2 till ämnet matematik och i åk 3 till ämnet modersmål 

Timfördelning åk 1 - 6 

Ämne åk 1 åk 2 åk 3 åk 4 åk 5 åk 6 

Modersmål 7 7 5 (+ 1) 5  4 4 

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

Omgivningslära 2 2 3 2 3 2 

Religion 1 1 1 1 1 2 

Musik 1 1 1 1 + 1 1 1 

Bildkonst 1 1 1  2 1 + 1 1  

Slöjd 2 2 1 +1 2 1 + 1 1 + 1 

Gymnastik 2 2 2 2 3 2 +1 

Finska 1* 1  2 2 2 3 

B1-språk      2 

Engelska   1 * 2 2 2 

Samhällslära    1  1 

Historia     2 1 

Valfria    1 1 1 

SAMMANLAGT 21 21 24 26 27 28 

 

* Esbo-timme, placerad av Svebi 

 

Timfördelning åk 7 - 9 

Ämne åk 7 åk 8 åk 9 

Modersmål 3 4 3 

Matematik 3 4 4 

Finska 2 2 3 

B1-språk  2 * 1 2 

Engelska 2 2  2 
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Biologi/geografi 2 3 2 

Fysik/kemi 2 3 2  

Religion/livsåskådning 1 1 1 

Hälsokunskap 1 1 1 

Historia/samhällslära 2 2 3 

Elevhandledning 0,7 0,3 1 

Gymnastik 2 2 3 

Musik 2   

Bildkonst 2   

Slöjd 2   

Huslig ekonomi 3   

Valfria konst- och 
färdighet 

 3 2 

Valfria  2 2 

Valfria  2 1 

Sammanlagt 29,7 31,3 30 

  

* Esbo-timme, placerad av Svebi 

 

BLOCK 

Praktiskt, media & språk (åk 8 och 9) (3 + 2 åvt) 

● franska 
● spanska  
● tyska  
● social via medier (ingen grupp i åk 9) 
● 100 % praktiskt  

 

Långt konst- och färdighetsämne (åk 8 och 9) (2 åvt) 

● bildkonst  
● gymnastik  
● huslig ekonomi  
● musik  
● teknisk slöjd  
● textilslöjd  
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Ämnesövergripande ämne (åk 8) (2 åvt) 

● design  
● destination: en bättre framtid  
● higher english  
● företagsamhet 
● må bra  
● science  

 

Kort konst- och färdighetsämne (åk 9) (1 åvt)        OBS! Väljs först på åk 8! 

● bildkonst  
● gymnastik  
● huslig ekonomi  
● teknisk slöjd  
● textilslöjd  

 

 

Timfördelning åk 10 

Ämne åk 10 

Modersmål 4 * 

Matematik 4 * 

Finska 3 * 

Projekttimme 1 * 

Engelska 3 * 

Studiehandledning 

(inkl. kf-timme) 

4 * 

* obligatoriska ämnen = 19 timmar 

Historia 2 

Samhällslära 1 

Biologi 1 

Geografi 1 

Fysik 2 

Kemi 2 

Hälsokunskap 1 

Religion 1 

 

Huslig ekonomi 2 
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Teknisk slöjd 2 

Gymnastik 2 

 

Antalet veckotimmar i åk 10 skall vara minst 29 för att få betyg över fullgjord påbyggnadsundervisning 
(sammanlagt 1100 timmar undervisning och handledning) 

 

1.2 Arbetstider 

- Läsårets arbets- och lovtider 
 
Hösttermin  

Onsdag 11.08.2021 – onsdag 22.12.2021 

Höstlov: måndag 18.10 – fredag 22.10.2021 

Arbeta in fredag 27.05.22 - arbetslördag 09.10.21  

Vårtermin  

Måndag 10.01.2022 – lördag 4.6.2022 

Sportlov: måndag 21.02 – fredag 25.02.2022 

 
- Dagliga arbetstider 

 
 
 

ÅK 1-2 

 

Tid  

8.15 –  9.45 90 min lektion 

9.00 – 9.45 45 min lektion  

9.45 – 10.00 15 min rast 

10.00 - 11.00 60 min lektion 

11.00 – 12.00 60 min lunch 

12.00 –  13.15 75 min lektion  

 

Åk 1 jobbar 3 dagar i veckan (må, ti, on) i grupper så att en grupp börjar 8.15 och slutar 12.30, den andra 

gruppen börjar 9.00 och slutar 13.15. 

 

ÅK 3-10 

 

Tid  

(8.15)/8.30 - 9.45 (90) 75 min lektion 

9.45 – 10.00 15 min rast 

10.00- 11.15/(11.30) 75 (90) min lektion 

11.00/(11.15) - 11.45 45 (30) min lunch 
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(11.45)/12.00-13.15 75 (90) min lektion  

13.15- 13.30 20 min rast (mellanmål) 

13.30-14.45/(15.00) 75 (90) min lektion 

14.45-14.50 10 min rast 

14.50-16.05 75 min lektion 

 

Åk 7-10 Onsdagar 

Tid  

(8.00)/8.15-9.30 (90) 75 min lektion 

9.30-9.45 15 min rast 

9.45 - 11.00/(11.15) 75 (90) min lektion 

11.00/(11.15)-11.45 45 (30) min lunch 

(11.30)/11.45-13.00 75 (90) min lektion  

13.00-13.15 15 min rast (mellanmål) 

13.15-14.30/(14.45) 75 (90) min lektion 

 

Eleverna i åk 7-10 har klassföreståndartimme (veckoplanering) varje måndag kl. 9.00-9.30 och samling kl. 

9.30-9.45.  

  

1.2.3 Matturer  

 

åk 1       10.50    

åk 2       10.55   åk 9 + 10 11.15 

åk 3 & 5        11.15   åk 8  11.25  

åk 4 & 6       11.35 (rast före maten)  åk 7  11.30 

 

Efter julen byter åk 3&5 samt 4&6 matturer med varandra. 

 

 

Onsdagar tidigareläggs alla matturer i åk 7-10 med 15 minuter. 

 

Esbo catering säljer mellanmål måndag, tisdag, torsdag och fredag under rasten 13.00-13.20. Till onsdagar 

kan mellanmål förhandsbeställas. Ingen mellanmålsförsäljning åtminstone under höstterminen.  

 

Skolan har avvikande matturer under COVID-tiden, tiderna hittas i Beredskapsplan för eventuella 

exceptionella undervisningsarrangemang 

 

 

1.3 Perioder och bedömning 

- Läsårets perioder 

PERIOD 1    11.08.21-01.10.21     

PERIOD 2   04.10.21-26.11.21   
TEMAVECKA  29.11.21-3.12.21 

PERIOD 3   07.12.21-11.02.22   

PERIOD 4   14.02.22-08.04.22   
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PERIOD 5  11.04.22-04.06.22   

 

- Tidpunkter för summativ bedömning:  

 

(Utöver läsårsbetyget (i slutet av varje läsår) och avgångsbetyget (i slutet av grundläggande utbildningen) ska eleven få summativ 

bedömningsinformation minst en gång under läsåret om hur målen i läroämnen nåtts.)  

 

Särskilda prov kan arrangeras för elever som blivit underkända i ett ämne antingen under läsåret eller i 
samband med läsårs-/avgångsbetyg. Arrangemangen görs upp utgående från elevens situation. I stället för 
ett enskilt prov är någon annan typ av uppgift ofta mera lämplig med tanke på elevens helhetssituation. 
Arrangemangen planeras av lärare/speciallärare i samråd med eleven och vårdnadshavarna. Om provet 
ordnas efter läsårets slut, kan eleven ges ett villkorligt beslut om kvarstannande i sitt läsårsbetyg. I beslutet 
om villkor skall anges vilka delar av årskursens lärokurs som förutsätter godkänd prestation i ett särskilt 
prov för att eleven skall uppflyttas till följande årskurs. Särskilda prov hålls vid behov 08.06.2022 

 

 

1.4 Personal 

 
Klasslärare:   11  
Ämneslärare, heltid: 26 
Ämneslärare, deltid 1 
Speciallärare  4 
Resurslärare:  1 (+1 anställd 27.09-31.07.2022 med Covid-projektpengar) 
Specialklasslärare: 4 
Elevhandledare:  1 
Skolgångsbiträden:  14  av vilka 6 är anställda av Seure 
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- Fortbildning: intern och extern (samarbete med andra) 
 
Fortbildning ordnas tillsammans med Rödskogs skola och Bemböle skola under s.k. stormöten på Lagstad. 
Under hösten hålls dessa på distans. 
Stadens tutorlärare utnyttjas bl.a. genom individuell handledning, men även för fortbildning för olika 
grupper.  

Skolans nya handledare ansvarar för samarbetet mellan åk 5-6-7. Tanken är att främja umgänget mellan 
årskurserna i de olika skolorna och på så sätt stöda övergången till åk 7. För Lagstads del gäller det 
Alberga skola, Karamalmens skola och Kungsgårdsskolan. Vi inleder med att alla elever i åk 6 har en 
skoldag på Lagstad under dagsverksdagen i januari. 

Under hösten 2021 och våren 2022 deltar kollegiet i fortbildningshelheten Kaskad, som ordnas av Centret 
för livslångt lärande vid Åbo Akademi. Målet är att utveckla en samsyn kring bedömning under 6 
gemensamma eftermiddagar. Skolans ledningsgrupp och kollegiet sätter samman dessa dagar utgående 
från materialpaket som behandlar aktuella teorier och forskning kring lärande och bedömning. Skolans 
ledningsgrupp träffar ledningsgrupper från andra skolor i Svenskfinland och utbyter tankar kring goda 
bedömningsmodeller. Det slutliga målet är att kollegiet utvecklar och implementerar en bedömningsplan. 

Det fortbildningsutbud som Kohur och Mattelandet erbjuder är öppet för all personal i skolan. De lärare som 
önskar delta i någon fortbildning utanför det som Svebi erbjuder har hittills kunnat göra det eftersom så 
många utbildningar är kostnadsfria.  

Personalen deltar i annan fortbildning enligt behov, intresse och utbud. 

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

1.4.2. Lärare som undervisar i andra skolor/har uppgifter tilldelade av Svebi 

Marianne Stubbe fungerar som en av Svebis tutorlärare 4 åvt 
Siv Hartikainen ansvarar för Mattelandet i Esbo 4 åvt 
Ante Brännbacka ansvarar för Mattelandet i Esbo 4 åvt 
Clarice Finell undervisar 2 åvt slöjd för elever från Bemböle skola 
Pasi Tornberg undervisar 2 åvt slöjd för elever från Bemböle skola  
 
 

1.4.3. Skolans ledningsgrupp 

Agneta Torsell, rektor 
Annika Bergkvist, biträdande rektor 
Charlotta Häggström linje 1-2, team: elevverksamhet 
Cecilia Karlsson, linje 3-4, team: personaltrivsel 
Linda Blomqvist, linje 5-6, platschef 1-6  
Jenni Vainio, linje 7, team: pedagogiska teamet 
Christel Meinander, linje 8, team: vardag och kris 
Johan Sandholm, linje 9, team: skolevenemang 
Marianne Stubbe, platschef åk 7-10, team: skola i rörelse 
Ann-Marie Knuuttila, linje; special- och resurslärare, team: elevtrivsel  

 
 

1.4.4. Lärare som har särskilda ansvarsuppgifter   

IT:   Marcus Blomberg, Jenni Vainio och Marianne Stubbe 
Skolbibliotek:   Bodil Westerlund och Christel Meinander 
Urhea:   Jyri Blomqvist och Linda Tiirikainen 



Svenska bildningstjänster – Esbo stad  

Arbetsskydd:  Mikael Ståhl 
Elevkårens handledande lärare: Vera Lillrank och Evald Hemström 
Elevrådets handledande lärare: Cecilia Karlsson 
Kulps:    sköts av linjeledarna 
 
 
1.5 Elever 

 summa 

1 20 

2b 16 

2b 15 

3 26 

4a 16 

4b 16 

5b 16 

5m 16 

5p 16 

6r 25 

6s 25 

7a 15 

7b 16 

7d 14 

7e 14 

7f 16 

7h 4 

7m 6 

8a 18 

8b 21 

8c 9 

8d 17 

8e 21 

8f 15 

8g 20 

8h 4 
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8m 3 

9a 24 

9b 18 

9c 6 

9d 20 

9e 20 

9f 20 

10 16 

 544 

 

Fördelningen afi/mofi/b-finska 

 afi mofi b-fi 

 5 15  

Åk 2 11 21  

Åk 3 5 21  

Åk 4 11 21  

Åk 5 12 36  

Åk 6 13 37  

Åk 7 24 29 2 

Åk 8 44 82 2 

Åk 9 30 77 1 

Åk 
10 

7 8 1 

 

 

Tillval/Valfria ämnen 

 

Årskurs 4 

 

Ute i ur och skur 22 

Lek och rörelse 10 

Så fungerar det - 
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Årskurs 5  

Företagsamhet 19 

Min närmiljö - Esbo 19 

Ordkonst 10 

  

Årskurs 6  

Da Vinci 16 

Hantverk och design 18 

Hembygd – Esbo historia 16 

 

 

Årskurs 8 

 

Franska 22 

Spanska 35 

Tyska 24 

Social via medier 18 

100% praktiskt 29 

Bildkonst 20 

Gymnastik 18 

Huslig ekonomi 45 

Musik 15 

Teknisk slöjd 15 

Textilslöjd 15 

  

Design 19 

Destination: en bättre 
framtid 

15 

Higher english 18 

Företagsamhet 41 

Må bra 17 
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Science 18 

Utvecklas som idrottare - 

 

Årskurs 9  

Franska 22 

Spanska 18 

Tyska 20 

Social via medier - 

100% praktiskt 49 

Bildkonst 19 

Gymnastik - 

Huslig ekonomi 62 

Musik 12 

Teknisk slöjd 15 

Textilslöjd - 

     

Årskurs 9, kort ämne (1 
åvt) 

 

Bildkonst 38 

Gymnastik 25 

Huslig ekonomi 15 

Musik - 

Teknisk slöjd 17 

Textilslöjd 13 

 

 Fördelning av elever i åskådningsämnen 

Ämne antal 
elever 

Ev.luth religion 462 

Livsåskådning 66 

Ortodox religion 8 

Islam 5 
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1.6 Annan verksamhet som stöder skolarbetet 

Hela skolan samlas för gemensamma samlingar som hålls av eleverna, lärarna eller av utomstående 
gäster.  

Under läsåret uppmärksammar vi bl.a. följande: skolfreden, svenska dagen, självständighetsdagen, advent, 
Lucia, Runebergsdagen och vändagen. Under corona-tiden hålls alla samlingar virtuellt. 

Lågklassernas samlingar hålls ungefär varannan vecka varierande veckodagar kl. 10.00-10.20. 
Samlingarna hålls turvis av olika klasser. 

För högklasserna hålls morgonsamling varje måndag 9.30-9.45 med olika tema- ämnessamlingar.  

Alla elever i åk 7-10 har ett schemalagt klasspass måndag kl. 9.00-9.30. Klassföreståndaren håller 
veckoplaneringen med sin egen klass.  

Högklassernas rastverksamhet (under matrasten):  

- Skolans stora gymnastiksal är öppen för eleverna i åk 7-10 alla matraster, vid fint väder på 
hösten och våren hålls ledd rastverksamhet utomhus.  

- Tisdagar och torsdagar är skolans gym öppet för eleverna i åk 7-10. Då kan de träna och lära 
sig rätta rörelser under övervakning av Marianne Stubbe och Tomas Konkari. 

- Måndagar och tisdagar är bildkonstsalen öppen, övervakas av Gea Björkskog 
- Onsdagar håller Ante Brännbacka och Siv Hartikainen brädspelsrast 

 

Hem och skola-dagen uppmärksammas 27.9 med elevfrukost i alla klasser kl. 09.00-09.30. Eleverna har 
frukost klassvis med sin klassföreståndare och föräldrar erbjuds möjlighet att delta via Meet. 

Väneleverna ordnar utedisco eller någon annan verksamhet klassvis för sjuorna så att eleverna skall lära 
känna varandra bättre. Sjuornas klassföreståndare och andra lärare finns även på plats.  

Lagstadsdagen firas den 27.10 med en virtuell samling för hela skolan samt med glass till efterrätt. 

Elevkårens styrelse ordnar disco för blivande sjuor under våren. Sexorna från Lagstad, Kungsgård, 
Alberga, Karamalmen och Smedsby bjuds in till discot. Vårdnadshavarna är också välkomna, skolans 
direktion ordnar program för dem.  

Fadderklassverksamheten fortsätter så fort COVID-restriktionerna tillåter det. 

Under veckan kring vändagen (vecka 7) ordnar väneleverna olika jippon och tävlingar för hela skolans 
elever. 

Lågklassernas turneringar i bollspel för elever i åk 3-6 hålls under vänveckan. 

Niorna ordnar (ifall de själva önskar) en vändans för sin egen årskurs. 

Elever på klass 7A, 7B, 8A och 9A som deltar i URHEA-programmet har morgonträningar tisdagar kl. 8-
9.45. Eleverna kan välja mellan att delta i skolans träning eller i föreningarnas egna morgonträningar.  

Arkimedes-klubben för elever som behöver extra utmaningar i matematik fortsätter en lektion/vecka för 
elever i lågklasserna. Utvalda elever från olika årskurser deltar i en period under läsåret. Arkimedes-
klubben leds av Siv Hartikainen. 
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Kulps används så att lärarna bokar kultur-, biblioteks- och idrottsevenemang under läsåret samt informerar 
hemmen om utfärderna/evenemangen. Vi följer upp de händelser som görs inom ramen för Kulps och har 
märkt att fördelningen bland klasserna är jämn. 

Sammanhållen förskole- och nybörjarundervisning, SFN, är en verksamhetsform där förskolan och 
årskurserna 1-2 utgör en helhet. Inom denna helhet samarbetar personalen i förskolan och 
nybörjarundervisningens lärare. 

Eleverna är indelade i åldersblandade grupper och som gruppledare fungerar personal från både förskolan 
och skolan.  

Teman och program för lektionerna planeras läsårsvis av den personal som arbetar inom SFN.  

Teman planeras så att de är ändamålsenliga för alla barn som deltar. Gruppledarna individualiserar temat 
efter gruppens och gruppmedlemmarnas behov och förutsättningar. 

Eleverna i åk 7-10 deltar i EHYT:s drogförebyggande undersökning och undervisning.EHYT 24-26.1 för åk 
7 och 9 Raide rf rusmedelsparkering 26-28.1 för åk 5-6, 8, 10  

Läsvecka för alla elever vecka 41 på hösten; då läser alla elever 15 min i början av varje lektion. Till vårens 
två veckor ordnar vi författarbesök och annat program. 

Eleverna i åk 1-8 har temavecka 29.11-3.12 Temat för åk 7 är ”må bra” och för åk 8 ”hållbar utveckling”.Åk 
10 deltar i en del av temaveckans program, men har också normal undervisning. Årskurserna 1-6 bestämmer 

årskursvis sina teman.  

Niornas traditionsenliga lunch är 03.06.2022, åttornas kompanjonlärare planerar evenemanget samt 
ansvarar för de åttor som sköter serveringen. Niornas kompanjonlärare ansvarar för dukningen. 

 

Undervisning och verksamhet utanför skolan 
 

Skolan deltar i Hungerdagsinsamlingen 23-24.09.2021.    

I åk 7-10 sker en del av gymnastikundervisningen utanför skolområdet som t.ex i Kannbrobackens 
idrottshall, Mellersta Esbos simhall med närmiljö, Kasabergets skog, Oitans friluftsområde, A-link, och 
Löfkulla golf. 

Finansieringen (genom talkoarbete) av lägerskolan har helt och hållet skötts av vårdnadshavarna. 
Transport till och från lägerskolan sköts med abonnerad buss.  

Eleverna i åk 8 deltar i projektet Konsttestarna. Den 1.11 ser de pjäsen "Den besynnerliga händelsen med 
hunden om natten" på Lilla Teatern. 

18/19/20.1 (beroende på klass) besöker klasserna Amos Rex Side Quest: "Kan spelande vara en 
konsterfarenhet? Konsttestarnas konstupplevelse är en erfarenhetsbaserad rundvandring på Amos Rex." 

Eleverna i åk 9 är på PRAO under tiden 22.11-3.12.2021  

Eleverna i åk 8 är på PRAO under tiden 04.04-08.04.2021 

Eleverna i åk 7-10 har Dagsverke den 21.1.2022. Under dagen ordnas alternativt program i skolan för de 
elever som väljer att inte jobba. Elevkårens styrelse besluter om vart de insamlade medlen går.  

Tiorna kommer att göra enskilda skolbesök. De besöker 1-3 skolor de är intresserade av och följer med 
studierna där i 1-3 dagar. 

Eleverna i årskurs 9 besöker Företagsbyn i mars, årskurs 6 den 26.04.2022. 
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Stafettkarnevalen går av stapeln 21-22.05 i Helsingfors. Elever i åk 3-9 får delta i karnevalen som löpare. 
Uttagningar ordnas för stafetterna.  

Eleverna i åk 7 deltar 03.06.2022 i Amazing Race, en lekfull tävling som går ut på att eleverna gruppvis 
söker sig fram till olika stationer för att lära känna vår huvudstad med målgång i Sveaborg. En vuxen följer 
med varje elevgrupp.  

Samma dag har åttorna och niorna sin utflyktsdag. Vissa klasser (främst nior) väljer att övernatta. 

Skolan kommer också att: 

- besöka olika bibliotek 

- göra utfärder, besöka utställningar, göra teaterbesök mm. 

- delta i skolgudstjänst den 21.12.2021 i Esbo domkyrka  

- delta i av kommunen, skolidrottsförbundet o.a. anordnade idrottstävlingar och -evenemang  

- delta i simundervisning för årskurs 1-4 (samt stödgruppen i åk 5) enligt överenskommelse med stadens 
simlärare under höstterminen. Även eleverna i åk 7-10 har simundervisning under läsåret. All simning sker i 
mellersta Esbos simhall. 

- Företagsamhet-grupperna i åk 5 har ett försäljnings-/presentationstillfälle utanför skolan, eleverna i åk 8 

  har två tillfällen 

- delta i och besöka andra evenemang beroende på utbud och ekonomiska resurser 

- göra olika studiebesök i samband med ämnesövergripande undervisning samt valfria ämnen 

- klasserna gör, om intresse finns och finansiering ordnas, egna klassutfärder vid valfri tidpunkt 

Då skolan besöker kyrkan ordnas alternativt program för de elever som inte deltar i den evangelisk-
lutherska religionsundervisningen och väljer att inte gå till kyrkan. 

Skolan har ett aktivt samarbete med Entresse-biblioteket, olika klasser besöker biblioteket regelbundet för 
boksnack eller annat program personalen ordnar.  

 

- Kort beskrivning av hur skolan använder Kulps 

Skolan använder Kulps mycket flitigt, alla årskurser strävar till att minst en verksamhet varje läsår 
beroende på hurdana saker som erbjuds.  Linjeledarna fungerar som Kulps-kontaktpersoner för egen 
årskurs. 

 

- Internationellt samarbete under läsåret (nordiskt och övrigt) 

Skolan planerar ett samarbete med Ronnaskolan i Södertälje men samarbetet har varit på is under 
pandemin. 

 
1.7 Klubbverksamhet 

Teknikgruppen sköter all teknik (ljud, ljus och bild) under skolans tillställningar. Teknikerna utbildas varje 
år, med ca 4 elever per årskurs. Utbildningen sker under september och oktober. Johan Sandholm är 
gruppens handledande lärare. 
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LagstadsLANs arrangörsgrupp består av elever från åk 7-9, deras främsta uppgift är att arrangera trevliga 
och välkomnande LAN för elever i högklasserna. Arrangörerna lär sig skapa och planera evenemang samt 
den tillhörande tekniken, såsom el och nätverk. De anmäler själva intresse för att bli arrangör och blir valda 
enligt lämplighet och motivation. Arrangörerna väljs så att det finns cirka fyra deltagare från varje årskurs. 
Gruppens handledande lärare är Niclas Paul och Evald Hemström. 

Skolan ordnar i samarbete med Ungdomsverksamheten LagstadsLAN-tillfällen för eleverna i åk 7-10. 
Kvällarna/nätterna övervakas av två lärare och en person från ungdomsverksamheten.  

Skolan har en musikalklubb för eleverna i åk 7-10 tisdagar 15-17 med start i oktober. Vi övar in en musikal 
(skriven och regisserad av en av skolans elever). Mikaela Wegmüller är klubbansvarig. Utomstående 
sakkunniga tas in till t.ex koreografirepetitioner.  I samband med dettaordnas även en klubb där vi syr 
kläder till musikalen (leds av Clarice Finell) och en där vi gör kulisser etc (leds av Gea Björkskog). 

Skolan ordnar läxlabb för eleverna. Läxlabb hålls tisdagar, torsdagar kl. 14.45-15.45 (16.00 vid behov) 
samt onsdagar kl. 13.45-15.45 för alla elever samt olika veckodagar (beroende på periodernas scheman) 
för eleverna i årskurs 1-6. Under rådande corona-restriktioner hålls alla klubbar årskursvis. 

Lagstads skolas föräldraförening r.f., WAU och Esbo Arbis ordnar flera klubbar i skolan under läsåret. Esbo 
ungdomsverksamhet ordnar Chill-eftermiddagar alla onsdagar samt jämna veckors torsdagar kl. 13-18.  

 
 
1.8 Eftermiddagsverksamhet i egen regi / Samarbete med arrangörer 

Eftermiddagsverksamheten för eleverna i åk 1-2 på Lagstads skola ordnas av Folkhälsan. Verksamheten 
pågår måndag-fredag kl. 12-17. 

 
 
1.9 Elevråds-/elevkårsverksamhet och vänelevsverksamhet 

Elevrådet: Alla klasser i åk 1-6 väljer två klassrepresentanter, varav en ordinarie, till elevrådet i början av 
hösten. Elevrådet har en handledande lärare och har möten ca 1 gång/månad.  Elevrådet strävar till att 
främja trivseln och tryggheten i skolan. Klassrepresentanterna har en viktig uppgift att dels föra fram 
klassens önskemål till elevrådet och dels att informera klassen om vad som är på gång. Elevrådet är även 
med och utvecklar skolan genom att utvärdera saker och evenemang som är aktuella i skolan. Cecilia 
Karlsson är elevrådets handledande lärare. 

Elevkåren består av skolans elever i åk 7-10.  Alla klasser i åk 7-10 väljer två klassrepresentanter, varav 
en ordinarie, till elevkårens styrelse i början av hösten. Elevkårens styrelse väljer en handledande lärare. 
Klassrepresentanterna har en viktig uppgift att dels föra fram klassens önskemål till elevkårsstyrelsen och 
dels att informera klassen om vad som är på gång. Elevkårens styrelse ordnar olika program i skolan, bl.a. 
elevcafé för högklasselever och dagsverksdagen. Vera Lillrank och Evald Hemström är valda till 
handledande lärare för elevkårens styrelse. 

Vänelever: I Lagstads skola, i åk 1-9, utser vi årligen vänelever, som arbetar för att stärka en positiv 
arbetsmiljö och skolgemenskap. I vår skola skall alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga och 
välkomna. Vi har nolltolerans gentemot alla former av kränkningar, och väneleverna är med och jobbar 
förebyggande för detta.  Till vänelevsuppgifterna hör även att fungera som goodwill-ambassadörer i 
klassen samt vid olika tillställningar och temadagar i skolan. Väneleverna hjälper även nya elever som 
börjar i Lagstads skola t.ex. vid starten på årskurs 7. Största delen av alla möten och all verksamhet som 
väneleverna har ordnas under skoltid. 

Vänelevernas handledande lärare är: 

● åk 1-6  Charlotta Häggström, Runa Ismark och Susann Ketomäki 
● åk 7-9  elevverksamhetsteamet  
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1.10 Beskriv hur enheten jobbar för hållbar utveckling, utöver det som står i (läro)planen. 

Vi fortsätter att utveckla konceptet välmåendesamtal i årskurs 9, ett samtal mellan elev, vårdnadshavare 
och klassföreståndare. 

Vi ökar antalet tjej- och killgrupper i åk 7-9. 

Skolans handledare startar en ny HBTIQA+ grupp för intresserade elever. 

Vi kommer att satsa extra mycket tid på att jobba med elevernas trivsel samt tolerans, eftersom vi ser ett 
ökat behov av detta efter pandemi-tiden. 

 

2. Utveckling av verksamheten 

2.1 Resultatenhetens gemensamma fokusområden 

a) Corona exit 
 

Åtgärder 
Skolan har två heltidsanställda resurslärare; Linda Sommardal på lågklasserna och Marcus Blomberg på 
högklasserna. Dessutom jobbar Lina Fleege 16 åvt för att för att stöda de elever som har utmaningar med 
inlärningen. 
Skolan har även en handledare, Tanja Fransman i åk 7-10 som främst jobbar med gruppsammanhållning 
och elevernas välmående både enskilt och i grupp. 
 
Mätare 
Skolans årliga trivselenkät 

 

b) Externt finansierade projekt 
 

Åtgärder: 
Skolan har fått covid- och jämställdhetspengar. Med covidpengarna har vi anställt resurslärarna Marcus 
och Lina för att stöda de elever som under covid-tiden kan ha fått luckor i sin inlärning, med 
jämställdhetspengarna har vi anställt en lärare som jobbar som kompanjonlärare i våra stora klasser 
(treorna och sexorna)  
 
Skolan har även genom SKY-projektet fått en handledare i åk 7-10 som jobbar med elevernas välmående 
samt övergången 5-6-7 med vår och givande skolor. Planen för SKY-handledarnas arbetsbild är uppgjord av 
Svenska bildningstjänster och lika för Lagstads skola, Mattlidens skola och Storängens skola. 
 
 
 
c) Utvidgad läroplikt 
 
 
Åtgärder: 
I enlighet med det som står i handledningsplanen 
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2.2 Skolans egna mål 

Mål 1: Hitta glädje och kunskap i läsning 
 
Åtgärder:  
I läsämnen går läraren igenom olika lässtrategier just i deras ämnen (ke, ma, bi, hi osv). Olika ämneslärare 
visar för kolleger hur man tolkar texter just i deras ämne.  
Författarbesök 
Serietidningar till rastboden, korridoren/klassrum på rätt sidan av bron  
Utnyttja Läsambassadörer 
Samarbete med samt besök till biblioteket i Entresse 
Hög- och lågklasser planerar sina läsveckor självständigt 
 
 
 
Mål 2: Positivt bemötande och handledning av elever; (elevernas välmående) 
 
 
Åtgärder: 

●  känsla av sammanhang (KASAM): ett tema per period lyfts upp: 1) 
samarbetsövningar i egen klass och i alla delade grupper för att öka känslan av 
grupptillhörighet 2) jämställdhet (funktionsnedsättning), 3) rasism (etnicitet, åsikter, 
religion osv), 4) elevkårens/-rådets tema, 5) bestäms enligt aktualitet  

● handledning av elever för bl.a. ökad känsla av tillhörighet 
● råd åt lärare hur de kan handleda elever, tex genom olika frågeställningar 

(hur ställa frågor och lyssna till eleverna). En lista på olika frågor och 
följdfrågor som kan göra så att eleven känner att vi lyssnar till hen. 

● planera lektionstid så att det finns tid för samtal med elever (jämf 75 min 
lektioner för att hinna med uppgifter, samtala, osv) 

● Positiv psykologi som stöd i handledningen av elever (positivt bemötande, se 
elevernas styrkor osv) 

● Elevens frånvaro / elever som mår dåligt - reagera genast, tala med eleven 
● Elever vågar inte säga att de vill ha hjälp, hur ordnar vi undervisningen så att det 

finns möjlighet att ställa frågor “one to one” med läraren utan att alla andra hör din 
fråga. Ordet hjälp år känsloladdat (en elev vill inte alltid vara den som behöver hjälp) 

● elevens välmående påverkas av stämningen i klassen, i skolan, finns det 
lärarbestämd sittordning, finns det lärarbestämda grupper osv 

 
Mätare:  
Skolans trivslenkät 
 
 
 
Mål 3: Personalens må bra 
 
Åtgärder:  

● Bättre kommunikation från ledningsgruppen: Hälsning till ledningsgruppen/ 
utvärdering -> hälsning från ledningsgruppen (vi har hört er, trots att besluten inte är 
det ni önskar).  

● Bollplank för kolleger att få sin röst hörd. (tex ledningsgruppen turas om att ha 
lyssningstid).  

● Plan för hur man gör om man känner att man inte orkar => göra planen synlig i 
personalrummet  

● Positiv pedagogik  
● Personalens må bra; må bra eftermiddagar, kickoff, julfest, after work osv 
● Hemliga vännen 
● Handledning av speciallärarna för ökad arbetsro, redskap om man har elever med 

svag koncentration, autismspektrets svårigheter osv 
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2.3 Projekt, externt finansierade och egna 

Lista över projekt; både skolans egna och gemensamma. 

Se punkt 2.1 b 

 

3. Utvärdering 

3.1 Självvärdering 

I enlighet med Esbo stads utvärderingsplan genomförs detta läsår en vårdnadshavarenkät. 

Eleverna fuller årligen i en trivselenkät under höstterminen. 

 

 

3.2 Övrigt 

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

Skolan genomför de nationella utvärderingar de under läsåret åläggs att delta i. 

 

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 samt skolans eget mål; 
elevernas må bra och handledning 

Åtgärder som vidtagits för att uppnå målet: 
○ Check-in/check-out har varit bra under distansen för att verkligen ha koll på hur eleverna 

mår.  

○ Elevernas välmående, många har blivit mer sedda i distansen, Kasam’en har fungerat nu i 

vår distansundervisning 

○ Vi har blandgrupper i flera ämnen → få gruppen till en grupp 

○ Hur man kan handleda en KF till att skapa gemenskap i klassen - kurs 

○ Alla klasser är så varierande, så man behöver kunna läsa in eleverna 

○ KF -lektionerna, hur används de gällande KASAM och eleverna känsla av sammanhang 

○ Eleverna anknyter ofta till en person, viktigt att de har flera trygga personer 

○ Vi är bra på varierande arbetsmetoder, använder KIVA-skola m.m. 

○ KIVA-tavlan i lågklasserna uppskattad. 

○ Nya lärare/ vikarier behöver handledning för att lära känna barnen (spec. lärarna stor hjälp) 

○ ”Jag hör dej/vet vad du talar om” 

 
Målet uppnåddes/uppnåddes inte: 
Vi upplever att vi är på väg men måste jobba vidare med detta! 

 

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

Åtgärder som vidtagits för att uppnå målet: 
Ämnet har tagits upp och behandlats i många ämnen på olika sätt och på olika årskurser på ett för eleverna 
åldersenligt sätt 
Vi lyckades pricka in EHYT under närundervisningen och resultaten från EHYT presenterades för 
vårdnadshavare under ett virtuellt föräldramöte. De som var med på mötet deltog aktivt i diskussionerna.  
 
Målet uppnåddes/uppnåddes inte: 
Vi hoppas vi kan se en skillnad i detta läsårs EHYT resultat efter sportlovet. 

 

Skolans egna mål 

Mål 1: Utveckla och stöda elevernas läsning och läskunskap 

Åtgärder som vidtagits för att uppnå målet: 

● Läsveckor både under höst och vår, två veckor minst, lyckat koncept, 10-15 min i början av alla 

lektioner bra 

·         Lästema bra! Heidis grupper har läst 15 minuter i början av varje lektion. Mycket positiv feedback 

från eleverna. De har blivit snabbare läsare och dessutom börjat tycka om att läsa. 

·         Viktigt att också läraren läser och ger modell till eleverna.  

·         Pepe har gjort övningar kring studieteknik, hur man läser till prov, gett tips och idéer. 
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·         Högläsning lättare i lågklasserna, men också bra att ha det med högklasserna. Toppen med 

författarbesök, bokbussen och läsveckor. Det borde vara mer än bara fyra veckor. 

·         Läsinspiratör Agneta Möller-Salmela superbra i lågklasserna. 

·         Borde vi ha ett rastrum för sådana som vill sitta i fred och t.ex. läsa eller lyssna på ljudböcker? 

(annars mobilfritt). Här kanske ibland även vuxna skulle kunna sitta och läsa 

● Lästävling i nästa år? 

 

Målet uppnåddes/uppnåddes inte: 

Vi jobbar vidare med liknande läsårsmål 2021-2022 

 

 

Mål 2 

Personalens må bra 

Åtgärder som vidtagits för att uppnå målet: 

○ Arbetsro. Inte hela tiden något nytt man måste testa.  

○ Personalens må bra-eftermiddagar från arbetsgivarens sida superbra koncept. 2 i året är bra. 

○ Personalens välmåendeteam arrangerar trevliga saker som ökar på personalens gemenskap 

och välmående. 

○ Personalens trivselteam har jobbat hårt i år, det har varit tungt med distanser och 

karantäner 

○ Stegvis-plan har utarbetats så alla vet vad som ska göras då det börjar kännas jobbigt 

○ Vi har ett stödande kollegium vilket gör att man orkar då det är tungt och som ny i 

personalen känns det välkomnande  

Målet uppnåddes/uppnåddes inte: 

VI jobbar vidare med detta mål läsåret 2021-2022, personal som trivs och mår bra skapar en skola dör 
elever trivs och mår bra! 

 

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

Fortsätta aktivt jobba med personalens trivsel och välmående. 

 

 

 

 

 


