
 

SVENSKA BILDNINGSTJÄNSTER 

LÄSÅRSPLAN LÄSÅRET 2022–2023 KARAMALMENS SKOLA 

 

1. De allmänna arrangemangen av skolarbetet under läsåret 

1.1 TIMFÖRDELNING 

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

 

 

Timfördelning: 

 

I Karamalmens skola följer vi den för grundskolorna stipulerade timfördelningen. Utöver detta 

riktas Esbotimmarna samt timmarna i valfria konst- och färdighetsämnen på följande vis: 

 

Karamalmens skola riktar Esbotimmen i åk 1 till Matematik. I åk 2 riktas Esbotimmen till bildkonst 

och i åk 3 placeras Esbotimmen på en extra modersmålstimme där det fästs uppmärksamhet vid 

studieteknik och elevhandledning. 

 

Valfria konst- och färdighetsämnen: 

 

Musik, bildkonst, slöjd och gymnastik: För åk 3 och 4:s del placeras det in en timme extra och i åk 

5 och 6:s del två timmar extra i dessa ämnen. Utan dessa placeringar skulle de se ut på följande vis: 

 

                        



 

åk 3                     åk 4                     åk 5                     åk 6 

 

Musik            1h                        1h                       1h                        1h 

Bildkonst       1h                        2h                      1h                         1h 

Slöjd              1h                       2h                       1h                         1h 

Gymnastik     2h                       2h                       3h                         2h 

 

 

extra              1h                        1h                        2h                        2h 

 

På åk 3 placeras extra timmen på Slöjd, åk 4 på Gymnastik, åk 5 på Musik och Slöjd och åk 6 på 

Bildkonst och Slöjd. Det ger följande timfördelning i dessa ämnen. 

 

 

                        åk 3                     åk 4                     åk 5                     åk 6 

 

Musik             1h                        1h                        2h                        1h 

Bildkonst        1h                        2h                        1h                        2h 

Slöjd               2h                        2h                         2h                        2h 

Gymnastik      2h                        3h                         3h                        2h 

 

 

Valfria ämnen: 

 

Under läsåret 2022-23 läser eleven ett av de valfriaämnena under hela året.  Ämnena bedöms 

Godkänt / Icke godkänt. Ämnet läses i en omfattning av en årsveckotimme. 

 

Följande ämnen kan väljas: 

 

1. KaraLabbet 

2. KaraMedia 

3. KaraMove 

4. KaraTech 

5. KaraKonst 

6. KaraJam 



 

 

1.2 ARBETSTIDER 

Dagliga arbetstider 

8.10- 8.55 lektion 1 

9.00-9.45 lektion 2 

10.00-10.45 lektion 3 

10.45-11.00 måltid 

11.00-11.45 lektion 4 

11.15-12.00 lektion 4 

11.45-12.00 måltid 

12.25-13.10 lektion 5 

13.15-14.00 lektion 6 

14.15-15.00 lektion 7 

Vid de dagar då eleverna har dubbellektion utan rast de två sista lektionerna slutar de undantagsvis 

14.45, alternativt 13.55. Läraren meddelar hemmen ifall hen tar i bruk denna sluttid. 

Höstterminen: onsdag 11.8.2022 - torsdag 22.12.2022 

Höstlov: måndag 17.10.2022 - fredag 21.10.2022 (vecka 42) 

Jullov: torsdag 23.12.2022 - söndag 8.1.2023 

Vårterminen: måndag 9.1.2023 - lördag 3.6.2023   

Sportlov: måndag 20.2.2022 - fredag 24.2.2022 (vecka 8) 

Skolan ansöker om arbetslördag 20.5.2023 och är i gengäld ledig 5.12.2022. 

 

1.3 PERIODER OCH BEDÖMNING 

Karamalmens skola arbetar i tre perioder. Dessa perioder är olika långa under detta läsår: 

 

Period 1: 11.8.2022-2.12.2022 (summativ bedömning åk 2-6, formativ bedömning åk 1) 

Period 2: 7.12.2022-17.2.2023 (formativ bedömning) 

Period 3: 27.2-2.6.2023 (summativ bedömning) 

Tillfälle för särskilda prov: 5.6.2022 



 

(Skolorna ordnar ett tillfälle för särskilt prov efter läsårets slut. Datum definieras i läsårsplanen.) 

 

1.4 PERSONAL 

Rektor 

Tony Björk 

046 8771987 

Skolsekreterare 

Birgitta Bergholm 

09 81644565 

040 6394493 

Speciallärare 

Annika Sahi 

040 6368558 

Skolpsykolog 

Skolhälsovårdare  

Lotta Sundqvist 

040 6394247 

Skolkurator  

Anette Karlsson 

046 8772101 

Ansvarig eftisledare 

Jaana Ölander 

043 8266480 

Lärarrum 

040 1903487 

E-post till lärare: 

fornamn.efternamn@undervisning.esbo.fi 

E-post till övrig personal: 

fornamn.efternamn@esbo.fi 



 

  

Personal läsåret 2022-2023: 

E-post: fornamn.efternamn@undervisning.esbo.fi 

1 A Mikaela Fiskars  

1 B Caroline Carpelan 

2  Pamela Kivelä och Petra Sten 

3 A Sonja Henriksén 

3 B Martina Siemssen 

4 A Tomas Jaakkola 

4 B Viivi Mickos 

5 A Kia-Maria Estlander 

5 B Victor Holmström 

6 Andrea Sågbom och Jenny-Maria Bergman 

Speciallärare: Annika Sahi och Sarah Lundén 

Resurslärare: Johanna Sundberg  

Assistent och ansvarig eftisledare: Jaana Ölander  

Assistent och eftisledare: Nina Nyberg och Jenna Jansson 

Assistent:  Tina Nuorala 

Områden Personer   

Lednings g Tomas, Jaana, Sonja, Tony, Annika   

ICT Sonja, Kia-Maria, Petra, Victor 

Kultur (+förråd) Li, Pamela, Sia, Jenny-Maria   

GY (+förråd) Tomas, Mikaela, Martina, Viivi, Andrea   

Spec Annika, Johanna, (Sara)   

    

KiVa åk 1-2 Pamela åk 3-4 Tomas åk 5-6 Andrea , Annika   

Elevråd Mikaela   

Kulps Li   

SFN Annika,Li, Mikaela   



 

Bibba Pamela   

Eko Johanna   

Jämnställdhet    

Direktionen (Joakim, Birgitta, Tomas, Annika)   

Elevhälsa Annika, Lotta, Pia, Anette, Tony   

Hem och Skola Martina, Sonja   

Församlingen Petra   

Livsåskådarna Tony (Johanna ifall hon är i skolan)   

EGL-FSL Mikaela (Tomas förtroendeman)   

    

BK- Förråd Li, Jenny-Maria   

Teatergarderob kulturgruppen   

Slöjdsal De som har slöjd   

TX-sal De som har slöjd   

Hittekläder Martina   

FYKEMA-förråd ICT-gruppen   

Rastkiosk GY-gruppen   

    

 

 

 

1.5 ELEVER 

Skolan har 194 elever fördelat enligt följande: 

1 A 15 

1 B 15 

2 Gröna 15 

2 Gula 11 

3 A 18 

3 B 19 

4 A 18 

4 B 19 

5 A 18   

5 B 17 

6 A 14 



 

6 B 15 

 

 

 

 

 

1.6 ANNAN VERKSAMHET SOM STÖDER SKOLARBETET 

Vi ordnar lägerskola på Brännskär 22-24.8.2022, och även v 36 i Breidablick 2023. Det senare 

fastställs närmare vid skilt möte på våren. 

Vi deltar i stafettkarneval och skolturneringar ifall de ordnas. 

Skiddag för åk 5-6 i mån av möjlighet. 

 

Regler för stafettkarnevalen: 

 

Våra kriterier för deltagande är följande:  

- Skolan ordnar uttagningar, varefter lagen fastställs. Matematiskt kan situationen bli 

sådan att samtliga elever inte ryms med i lagen, men i fall så sker, garanteras dessa 

elever en plats i Hejarklacken. 

- Eleverna måste anmäla sig till Hejarklacken.  

- Vi förutsätter att de elever som löper eller deltar i hejarklacken aktivt deltar i 

övningarna och träningarna inför stafettkarnevalen. 

- Anmälan till Stafettkarnevalen och hejarklacken är bindande. 

 

Utöver detta kan enskilda elever delta i olika skolmästerskap som ordnas i olika grenar, samt också 

deltagande i kunskapstävlingar uppmuntras. Under året deltar eleverna i olika kulturella 

evenemang, som t.ex. teatrar och museibesök. Stadens olika bibliotek besökes även under året. 

 

Simundervisningen sker i Albergas simhall. 

 

1.7 KLUBBVERKSAMHET 

Morgonklubb åk 1-3 Daniela Salo 

Wau-klubb   åk 1–2 Espoon telinetaiturit   

Wau-klubb   åk 3-6 Espoon telinetaiturit 

Dramaklubb:  åk 1–2: Ebuf, KARAMALMENS SKOLA 



 

åk 3–4:Ebuf, UF-HUSET THORSTORP 

åk 5–6: Ebuf, UF-HUSET THORSTORP 

Innebandy   åk 1–3: Esport Oilers 

Ordkonst   åk 3-5: Sydkustens landskapsförbund  

Kör i skolan  åk 3-6: Hem och skola/projektet Kör i skola 

Parkour  åk 3-6, Esbomodellen  

 

 

 

1.8 EFTERMIDDAGSVERKSAMHET I EGEN REGI / SAMARBETE MED 

ARRANGÖRER 

I Karamalmens skola ordnas eftermiddagsverksamheten i skolans egen regi. Målet för detta är att 

skapa en enhetlig dag för eleverna där övergången mellan skola och eftis sker utan större hinder. 

Största delen av eftermiddagsverksamhetens personal arbetar även på förmiddagen i skolan, vilket 

skapar en bra kontinuitet för barnen. 

 

Verksamhetens innehåll förvekligas på följande vis:  

 

- Etisk utveckling och jämställdhet att vara goda modeller  

- Lek och samspel att lära ut lekar, spel och regler 

- Motion och utevistelse att dagligen vistas ute på gården och närmiljön  

- Måltider och vila mellanmålet serveras i skolans matsal. Under mellanmålet lär vi barnen 

bordkick. Vila ordnas enligt behov och önskemål i för ändamålet reserverat utrymme.  

- Kultur och Traditioner Vi följer kyrkoåret och dess traditioner beaktar även andra kulturer. 

Ordnar temadagar i samarbete med skolan, musikinstitutet, församlingen, 

ungdomsföreningen och biblioteket. 

- Praktiska färdigheter och pyssel Vi jobbar dagligen i grupper med olika temaområden. Låter 

barnen bekanta sig med olika metoder och material  

- Visuellt, musikaliskt, kroppsligt och verbalt uttryck Under grupptimmarna får barnen pröva 

på olika temaområden. Barnen har också möjlighet att delta i klubbar som ordnas i skolan 

eller musikinstitutet  

- Vardagssysslor, livsmiljö och hållbar livsstil Lära barnen att ta ansvar för omgivningen, 

hålla reda på sina saker städa undan efter sig. Vi återanvänder olika material i t.ex pyssel 

och inredning  

- Olika teoretiska och praktiska ämnen Enligt barnens önskemål och intresse ger vi möjlighet 

till t.ex virkning, lerarbeten, slöjd etc. Barnen bakar i smågrupper turvis för hela gruppen. 

Barnen ges möjlighet till läxläsning 

 

 

1.9 ELEVRÅDS-/ELEVKÅRSVERKSAMHET OCH VÄNELEVSVERKSAMHET 



 

Elevrådet i skolan består av en medlem och en suppleant från varje klass. Rådet samlas en gång/ 

månad tillsammans med elevrådets handledare (Mikaela Fiskars). Under elevrådsmötena diskuteras 

ämnen som är viktiga för elevernas skoltrivsel och trygghet. Elevrådsrepresentanterna får föra fram 

egna och klasskamraters synpunkter om hur en trivsam skola ska vara och får på så sätt vara med 

och påverka olika beslut som görs i skolan. Eleverna skall vara delaktiga i skolans 

utvecklingsarbete och det är viktigt att deras röst blir hörd. 

Under läsåret 2022–2023 strävar vi efter att införa korta klassmöten ca en gång i månaden, där 

klasskamraterna sinsemellan har möjlighet att diskutera för dem viktiga frågor beträffande vår 

skola. Elevrådsrepresentanten för dessa tankar vidare till elevrådsmötena. 

Under året omstruktureras kamratstödjeverksamheten. 

 

1.10 BESKRIV HUR ENHETEN JOBBAR FÖR HÅLLBAR UTVECKLING, 

UTÖVER DET SOM STÅR I (LÄRO)PLANEN. 

Mål: Minska på matsvinnet. I ett led för en hållbarare framtid kommer skolan att ta som mål att 

minska på matsvinnet. Detta görs genom upplysning till eleverna, ökad övervakning och feedback i 

matsalen. Vi ämnar även att mäta vikten på matsvinnet med regelbundna mellanrum 

 

Åtgärder: Väga svinnet. Föreläsning för vårdnadshavare och elever. Vara uppmärksamma på hur 

elevernas beteende är i matsalen i detta avseende.  Ta i beaktande elevernas egna idéer angående 

hur vi kan minska matsvinnet 

 

Mätare: Utveckling av matsvinnet. 

 

Övrigt: 

Plast sorteras (Personal), sortering i allmänhet fortsätter.  

Böcker som fylls i behöver inte plastas. 

 

 

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

 

I skolan använder vi Wilma som den huvudsakliga kommunikationskanalen. Vi följer vår 

kommunikationsplan. Utöver detta ordnas bedömningssamtal, vid behov utvecklingssamtal samt 

övriga möten. Klassvisa och skolvisa föräldramöten ordnas 31.8.2022. 

Ett nära samarbete med Karamalmens skolas Hem och Skola ligger i skolans intresse. Det 

målmedvetna samarbetet har medfört att vi idag har en öppen dialog och låg tröskel mellan hemmen 

och skolan. I Hem och Skolas styrelse finns alltid en personalrepresentant som deltar i deras möten.  



 

Personalrepresentanterna i skolans direktion är Tomas Jaakkola och Birgitta Bergholm. Suppleanter 

är (Joakim Jäntti) och Annika Sahi. Tony Björk är sekreterare. 

 

2. Utveckling av verksamheten 

2.1 RESULTATENHETENS GEMENSAMMA FOKUSOMRÅDEN 

 

A. Glädje och positiva känsloupplevelser främjar lärande och delaktighet (*Sammanfaller 

delvis med skolans egna mål) 

 

Åtgärder: 

 

Få in den positiva verksamhetskulturen i skolan. Positiva känslor leder till bättre inlärning och 

gemenskap i skolan. För att uppnå detta arbetar skolan aktivt och medvetet för att stärka och 

utveckla färdigheter hos eleverna som stöder välbefinnandet.  

 

- Öva upp att se det goda hos människor. Börjandes från att se det goda och lära sig det 

tankesättet inom kollegiet, därefter jobba vidare med elever. 

- Använda appen: See the Good och det digitala materialet samt aktivitetskort; Se det goda. 

- Alla elever i åk 1 får använda materialet. 

- Utreder om vår skola kunde få testa materialet “Se det goda” 

- Ha det som fokus på föräldramöten, bedömningssamtal mm. 

            (Princip: Styrkehumör, styrkespråk, dokumentering av styrkor). 

 

Mätare 

Fortbildning för personalen i positiv pedagogik om att “Se det goda”. 

Har vi lärt att se det goda i andra? Har vi lärt oss att verbalisera och dokumentera det goda? 

Har appen See the Good och det digitala materialet använts. 

Konkret användning av materialet i undervisning, bedömningssamtal etc. 

 

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

-  Definiera vad eleverna bör ha för färdigheter inför högstadiet.  

-  Utöka besöksdagar, träff med kurator.  

- Arbetsmetoder och studieteknik i åk 6 anpassas för högstadiet: Kunna använda digitala verktyg 

smidigt. Förutsätter att eleverna har 1:1 datorer till förfogande. Lärarna för in läxorna i Wilma 

senast efter jul.  

 

Mätare:  

Antalet träffar med 7-9 skolorna.  

Arbetsmetoderna är anpassade för högstadiet 

 

 

Utvärdering. 

 

 



 

 

2.2 SKOLANS EGNA MÅL  

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

Mål (*Sammanfaller delvis med Svebis mål)  

 

Styrkepedagogik 

Använda verktyg för att stärka elevernas självkänsla. Målet är att barnet får ett språk för goda 

egenskaper och styrkor. Använda styrkor som verktyg för att stärka medkänsla. Då får eleverna 

förmåga att se sina egna och andras goda sidor. Därtill stärks förmågan att ge positiv feedback till 

andra och ta emot feedback av andra. Eleverna lär sig att stärka goda egenskaper hos sig själv och 

få hjälp med att hantera utmaningar. 

 

Arbete med styrkeområden: 

Vi jobbar med sex styrkor enligt följande tidtabell: 

- september  Ivrig att lära mig (gul) 

- oktober  Rättvis (röd) 

- november  Tacksamhet (orange) 

- januari-februari  Vänlighet (blå) 

- mars   Uthållighet (grön) 

- april   Förlåtande (rosa) 

Vi använder Folkhälsans material; Styrka, glädje och medkänsla. Vi använder även materialet Se 

det goda (Positiv Oy) 

Mätare:  

Personalen känner till och kan använda styrkepedagogik i undervisningen. Personalen har använt 

materialet.  

Eleverna känner till styrkeorden och kan använda dem. 

Materialbank kring styrkepedagogik.  

  

 

2.3 PROJEKT, EXTERNT FINANSIERADE OCH EGNA 

Lista över projekt; både skolans egna och gemensamma. 

 

3. Utvärdering 

3.1 SJÄLVVÄRDERING 

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

trivselenkät. 

 



 

 

3.2 ÖVRIGT 

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

 

 

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 för att stöda barnens och elevernas välmående och lärande efter coronaperioden. 

Inkluderar också en känsla av sammanhang och gruppbildning. Bör även beakta risken för en ny 

coronavåg och vad det innebär för verksamheten.:  

Planerat: 

- Temadagar klassvis, införda under läsåret 
- Verksamhet utomhus t.ex. med väneleverna, blandade grupper 
- Lekraster med lärarna 

SFN-verksamhet (Sammanhållen förskole o nybörjarverksamhet)? 
- Externt ledda workshops såsom t.ex. Folkhälsans cykelskola, Kvarkens naturskola, 

teaterföreställningar utomhus,  
- Månadsvisa/veckovisa gemensamma satsningar/tävlingar/mål som förstärker 

sammanhållningen bland eleverna.  
- Digitala samlingar, varje klass står för en samling 
- Brevväxling inom klasserna i skolan. T.ex. vänelever emellan. 

Utvärdering: 



 

- Corona epidemin var mycket närvarande under största delen av skolåret. De flesta av de 
planerade aktiviteterna kunde genomföras helt eller delvis. 

 

b) Utvidgad läroplikt 

 

Åtgärder i enlighet med handledningsplanen för alla elever och studerande. 

 

Åtgärder: 

Handledningsplanen skrivs i september (se handledingsplan) 

De olika årskurserna utför åtgärderna beskrivna i planen. 

  

  

Mätare: 

Har skolan utfört de i planen beskrivna åtgärderna 

 

Utvärdering: 

Skolan följer handledningsplanen 

  

2.2 Skolans egna mål 

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

 MÅL 1: 

 Må Bra 

Skolan hade ett ”MåBra” tema. Skolåret var indelat i tre perioder. Under första perioden arbetade vi 
med socialt välbefinnande. Andra perioden med psykiskt välbefinnande och tredje perioden med 
fysiskt välbefinnande: 
 

 

Utvärdering 

Socialt välbefinnande: 

 

- Respektbollen gjordes i alla klasser vid skolstart. -Trivselorden behandlades i klasserna. 



 

Sammanställdes som plansch (t.ex. trivselblomma). Ett ord/vecka. 

- Uppmuntra - skyltarna med positiva budskap placerades synliga runtom i skolhuset. 

-Må bra handen uteblev 

Socialt välbefinnande: 

 

- Tacksamhet behandlades i december. Elevrådet gjorde ett tacksamhetsträd och alla elever gjorde 

ett löv till trädet. Trädet placerades på en synlig plats i klassen. 

-Vänliga veckan planerades av elevrådet. Tacksamt med färdigt material till egen undervisning. 

 

Fysiskt välbefinnande: 

 

- Kampanjen blev inte av men material finns i Karamalmens Drive.  

-Unicef-rundan och Stafettkarnevalen ordnades som planerat. Lyckad Unicef-runda och 

Stafettkarneval. 

-Rastdisco,  

 

 

 MÅL 2: 

Positiv inställning till det svenska språket 
 
Åtgärder: 
- Tyngdpunkt på läsning - olika utmaningar och uppgifter längs med läsåret 
- Dagens/veckans ord 
- Temadagar, temaveckor införda längs med året  

- Tillsammans i kollegiet planera hur språket, svenskan lyfts fram i positiv bemärkelse i 
vardagen 

 

Genomförda delar av planen: 

 

- Trivselorden behandlades i klasserna. Hemmen uppmuntrades att delta i Read Hour. I klasserna 

lästes en lektion under dagen. 

- Virtuella författarbesök (Erlandsson, Frantz) och bibbaprogram. 

- Hela skolan besökte bokbussen. 

-Tvåorna besöktes av läshund och bokbuss. 

- Bokbjörnen besökte klasserna 1-4.  

- Läsmånaden i april.  

- Teaterbesök 

- Boknyheter framplockade i skolbibban 



 

-Drama i klasserna (Magdalena Snickars, dramamaterial i lärarrummet, Kultur i skolan) 

 

 

https://www.kulturfonden.fi/alla-stipendier-bidrag/?omgong=22

