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LÄSÅRSPLAN 

Läsåret 2021–2022 

ALBERGA SKOLA 

 

1. De allmänna arrangemangen av skolarbetet under läsåret 

1.1 Timfördelning 

- Timfördelning med skolans placering av valfria konst- och färdighetsämnen och Esbotimmar. 
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Fördelningen av de valfria konst- och färdighetsämnena enligt nedanstående tabell: 

ÅK 3 4 5 6 

 slöjd 1vh musik 1 vh  

slöjd 1vh + 

musik1 vh =2 

bildkonst 1 vh 

+slöjd 1 vh=2 

 

Fördelningen av Esbotimmarna i läroplanen 

 

 

P.g.a. åk 3-4 är sammansatta läses fyrans lärokurs i samhällslära, omgivningslära och religion. 

 

ÅK 1 2 3 6 

 matematik 1 vh matematik 1vh bildkonst 1vh finska 1 vh  
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1.2 Arbetstider 

Höstterminen: onsdag 11.8.2021 - onsdag 22.12.2021 
Höstlov: måndag 18.10.2021 - fredag 22.10.2021 

Vårterminen: måndag 10.1.2022 - lördag 4.6.2022  
Sportlov: måndag 21.2.2022 - fredag 25.2.2022 

- Dagliga arbetstider 

lektion 1 8.00-8.45  

lektion 2 8.45-9.30  

lektion 3 9.45-10.30  

MAT 10.30-11.15  

lektion 4 11.15-12.00  

lektion 5 12.00-12.45  

lektion 6 13.00-13.45  

lektion 7 13.45-14.30  

lektion 8 14.45-15.30  

1.3 Perioder och bedömning 

Beskriv åtminstone följande: 

Termin 1 slutar fredag v. 47 bedömningssamtal åk 1 vecka 45-47, åk 2-6: betyg den  26.11.2021 

Termin 2 slutar fredag v. 7, bedömningssamtal åk 2-6, åk 1: 18.2.2021 betyg   

Termin 3 slutar lördag v. 22, läsårsbetyg den 4.6.2022 

- Definiera tillfälle (datum) för särskilda prov  

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

1.4 Personal 

Klasslärare 
1 Johanna Lindholm  
2 Anna Rokka-Söderlund 
3 – 4 Maria Munck-Pihlgren 
5 Fredrik Lindberg 
6 Johanna Myllymäki 
 
Timlärare och ämneslärare på åk 1-6 
Sofia Wilén, musik, matematik, religion 
Speciallärare åk 1-6 
Sofia Wilén 
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Skolgångsbiträden åk 1-6 
Victor Spiby 
Robin Forsén 
 
Eftisledare – Folkhälsan välfärd 
Victor Spiby 
Robin Forsén 
 
Elevhälsan 
Skolpsykolog Heidi Storgårds 
skolkurator Anette Karlsson 
skolhälsovårdare  

- Fortbildning: intern och extern (samarbete med andra) 
29.9 Trygga relationer kl. 14.30 – 16.00 
10.11 Yleinen tuki oppilaiden käyttäytymisen tukemiseen: miten toimia levottoman luokan kanssa kl. 14.40-
17.40 
 
- Lärare som har särskilda ansvarsuppgifter (KULPS-kontakt, IT, skolbiblioteket m.m.) 

-KULPS-kontakt: Johanna Lindholm 
-IT: Fredrik Lindberg 
-skolbiblioteket: Johanna Myllymäki 

 
1.5 Elever 
- Elevstatistik, t.ex. antal elever årskursvis, kön, gruppindelningar, åskådningsämnen 
 
årskurs  antal flickor  antal pojkar  sammanlagt  
1  7 9 16 
2  7 8 15 
3  9 9 18 
4  2 4 6 
5  13 11 24 
6  4 5 9 

  

årskurs  livsåskådning  modersmålsinriktad 
finskundervisning  

finska  

1  5 12 4 
2  0 12 3 
3  2 17 1  
4  0 4 2 
5  8 19  5  
6  3 5  4  

 

1.6 Annan verksamhet som stöder skolarbetet 

augusti  
9-10.8 planeringsdagar  
11.8 Skolan börjar, skoldag 9-12, Hem och skola-möte  
12.8 Skoldag 9-12, sedan enligt schema  
19.8 utlysande av skolfreden via Meet  
 Föräldramöten  
25.8 föräldramöte åk 5-6 kl. 18  
   
26.8 föräldramöte åk 1 kl. 18  
26.8 Elevhälsomöte kl. 14  
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September  
1.9 Föräldramöte åk 3-4 
2.9 Cirkusuppträdande för åk 1-6 på LePa:s konstgräs  
6.9 föräldramöte åk 2 kl. 18  
23.9 Teater åk 1 (Unga teatern)  
24.9 Hem och skola-dagen uppmärksammas  

v.39 Färgvecka - må- blå, ti- vit, ons-grön, tors - röd, fre - svart  
  
oktober  
4.10 Simning åk 1-4  
5.10 kl. 9.15-10 åk 2 deltar i författarbesök (Malin Klingenberg) på distans  
7.10 Simning åk 1-4  
8.10 Simning åk 5-6  
11.10 Simning åk 1-4  
13.10 åk 3-4 besöker Villa Elfvik, eleverna cyklar  

13.10 åk 6 besöker Heureka 
14.10 Simning åk 1-4, åk 5 besöker Villa Elfvik, eleverna cyklar  
15.10 Åk 6 besöker Villa Elfvik , eleverna cyklar  
18-22.10 Höstlov  
  
november   
3.11 skolfotografering  
v. 45-47 bedömningssamtal åk 1  
26.11 Betyg åk 2-6  
  
december  
3.12 eller 7.12 Självständighetsprogram  
13.12 Lucia  
22.12 julfest inom egna klassen (visa eget program för andra klasserna via video)  
23.12 – 9.1.2021 Jullov  
  
januari  
10.1 skolan börjar enligt schema  
  
februari  
1.- 28.2. Motionskampanj  
v. 6 - 7 Bedömningssamtal åk 2-6  
18.2 Betyg åk 1  
v.8 sportlov  
  
mars  
Läsmånad  
  
april  
15-18.4 Påsklov  
29.4 Småstjärnor  
  
maj  
11.5 Utvärderingseftermiddag kl.12.45 - 15.00  
20.-21.5. Stafettkarnevalen  
26.5 Kristi himmelfärdsdag  
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juni  
2.6 Vårfest kl. 18  
4.6 Betygsutdelning kl. 08.00-08.30  

 
- Kort beskrivning av hur skolan använder Kulps 

Skolan deltar under läsåret i olika evenemang som de olika KULPS stigarna (kulturstigen, bibliotekstigen 
och motionsstigen) erbjuder. Klassläraren väljer vilka evenemang som passar bäst in i klassens övriga 
verksamhet. KULPS stigarna utnyttjas även i skolans gemensamma evenemang. T.ex. under läsmånaden i 
mars tar alla klasser del i biblioteksstigen. 

 
1.7 Klubbverksamhet 

 

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

Folkhälsan i Alberga koordinerar klubbverksamheten. 

 
 
1.8 Eftermiddagsverksamhet i egen regi / Samarbete med arrangörer 

Folkhälsan Välfärd sköter eftermiddagsverksamheten i Alberga skola.  

1.9 Elevråds-/elevkårsverksamhet och vänelevsverksamhet 

Elevrådet sammankommer om möjligt enligt rådande restriktioner. Elevrådet arbetar kring trivsel i skolan. 
Medlemmarna deltar i elevhälsomöten, där de diskuterar trivseln i klasserna och skolan. Dessutom deltar 
elevrådsmedlemmarna i gemensamma träffar tillsammans med Esbos övriga skolors elevrådsmedlemmar. 
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1.10 Beskriv hur enheten jobbar för hållbar utveckling, utöver det som står i (läro)planen. 

I vår nya skolbyggnad fortsätter vi att arbeta med hållbarhet i vår vardag. I det dagliga arbetet fokuserar vi 
på den sociala hållbarheten då vi umgås med varandra och arbetar tillsammans. Vi visar respekt och 
hänsyn, beaktar varandras behov samt behandlar varandra jämlikt.  

Vi arbetar även hållbart med konkreta saker, som vi integrerar i vardagen. Det kan gälla att använda saker 
tills de är slut, spara på el (Earth hour), sköta om det man har, sortera avfall, sträva till att äta upp den mat 
man har tagit. Den nya skolan har jordvärme och solpaneler på taket.  

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

Samarbetet mellan Hem och skola föreningen fortsätter enligt de rådande restriktionerna under läsåret. 
Skolan hoppas på att samhället öppnar upp och vi mera fysiskt skall kunna träffas. Skolan har  en 
lärarrepresentant i Hem och skola föreningen vid Alberga skola.  

2. Utveckling av verksamheten 

2.1 Resultatenhetens gemensamma fokusområden 

 

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. 

 
Åtgärder: Vi satsar på framtidstro och på att göra saker tillsammans samt att återgå till våra tidigare rutiner 
som skapat gemenskap och sammanhållning.  
 
 
Mätare: Vi utvärderar på våren hur vi lyckats. 
 
 
b) Utvidgad läroplikt 
 
Åtgärder i enlighet med handledningsplanen för alla elever och studerande. 
 
Åtgärder: Skolan har uppdaterat handledningsplanen och lärarna följer upp och tillämpar innehållet i den. 
Vi utvärderar hur det lyckats på vårens utvärderingstillfälle den 11.5.2021  
 
Mätare: Elevutvärdering 
 

2.2 Skolans egna mål 

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

Mål 1  En fungerande vardag i Alberga skola 
 
Åtgärder: I skolvardagen fokuserar vi på rutiner, regler och samarbete.  
 
Mätare: Kontinuerlig uppföljning av att vardagen i skolan löper. 
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3. Utvärdering 

3.1 Självvärdering 

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

Trivselenkät – elever - januari 

3.2 Övrigt 

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

Skolan deltar i de ovannämnda utvärderingar samt andra utvärderingar  

 

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 

 

Uppföljning av målen från förra läsåret, 2020–2021 

a) Känslan av sammanhang ökar genom systematisk gruppbildning 

 

Öka samarbete och skapa relationer mellan elever. Vi satsar på positivt bemötande, och visar intresse för 

barnens egna erfarenheter. Vi har tydliga strukturer som skapar trygghet i barnens vardag. När dessa delar är 

i balans har barnen förutsättningar att utvecklas och lära sig. Barnen är dessutom delaktiga i planeringen av 

skolarbetet. 

 

Vi hälsar alla på varandra. Vänelevs- och elevrådsverksamhet syns i vardagen. Verksamheten sköts digitalt 

eller utomhus beroende på restriktionerna. Skolfreden utlyses och vi sjunger “kom ihåg att vi är många”.  

Pysseldagar och utomhusaktiviteter som anknyter till välmående ordnas. Föräldraföreningen Hem och Skola 

fortsätter att vara en aktiv del av skolans verksamhet. 

 
Åtgärder som vidtagits för att uppnå målet: 

Alla årskurser skriver trevliga hälsningar till de övriga årskurserna och personal i skolan. Skolan hade en 

egen julkalender vid namnet ”Dagens hälsning”. Varje årskurs planerade och förverkligade några plakat med 

en hälsning som hängdes upp på ett ställe där alla elever och personal kunde läsa hälsningen.  

Eleverna tar farväl av skolbyggnaden genom att trycka sina handavtryck på ytterväggen.  
 

Målet har uppnåtts i sin helhet. Pysseldagar hölls dock inom den egna gruppen. Pysslen gjordes synliga i 

skolan, så att alla kunde beundra dem. Eleverna planerade och förverkligade gärna ”Dagens hälsning” inom 
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de egna årskurserna. Elever från alla årskurser stannade dagligen upp för att läsa hälsningen. Eleverna 

glädjades över att få lämna sitt handavtryck på skolbyggnadens yttervägg som ett farväl. 

 
b)  Mål: Skolan arbetar systematiskt och aktivt för att förebygga användning av rusmedel 
Åtgärder som vidtagits för att uppnå målet 
 
Alla klasser har berört detta i sin undervisning.  
 
Målet har uppnåtts 
 
 

1. Skolans egna mål 
 

Mål 1 Kultur – jämställdhet, mångfald och traditioner 
 
Eleven bekantar sig med andra kulturer och förstår att kulturell mångfald är en rikedom. Eleven övar sig att 
se saker utifrån andra människors livssituationer och förhållanden. Eleven känner till barnens rättigheter 
och människors lika värde. 
 
Åtgärder som vidtagits för att uppnå målet: 
 

Under temaveckan fick eleverna bekanta sig med olika kulturer via högläsning, musik och landspaket lånade 
från Plan. Dessutom besökte capoeiraläraren Alex Högström skolan och drog ett pass med samtliga elever. 
Under veckan fick eleverna även fundera på livets förutsättningar, barnens olika möjligheter till ett gott liv 
runt omkring i världen samt barnens rättigheter. Veckan avslutades med en välgörenhetsrunda, där eleverna 
hade möjlighet att samla ihop pengar till ett gott ändamål. 

 
Utvärdering av målen: 
Elevutvärderingen gjordes i form av en elevenkät som eleverna fick fylla i direkt efter temaveckan. Där 
framkom bland annat att ca 34 % av eleverna “tyckt mycket om” temaveckan och ca 32 % “tyckt om” 
temaveckan. Endast 4 % svarade att de “inte tyckt om” temaveckan. 

Av temaveckans programpunkter uppskattade eleverna mest de dagliga högläsningsstunderna (ca 55% 
nämnde det som en av sina favoriter) och välgörenhetsrundan (ca 56% nämnde det som en av sina favoriter). 
Minst uppskattade var diskussionsuppgifterna om det viktiga i livet (12 % nämnde det som en av sina 
favoriter) och barnens rättigheter (ca 15 % nämnde det som en av sina favoriter). 

Under veckan upplevde en stor del av eleverna att de lärt sig något nytt om ett land och/eller kultur (ca 85 
%), att de hade testat på något nytt (ca 81 %), att det var intressant att lära sig hur andra barn i världen har 
det (ca 77 %) och att det kändes meningsfullt att kunna hjälpa världens barn via välgörenhetsrundan (ca 74 
%). 71 % av eleverna hade även insett att alla barn i världen inte har samma möjligheter som de själva har. 

Även samtliga lärare tyckte att temaveckan varit lyckad och att eleverna fått inhämta ny kunskap och testa 
nya färdigheter på ett mångsidigt sätt.  

 
Mål 2 Boställsskolan/ Alberga skola flyttar till Monikko – samarbete, förberedelser 
 
Boställsskolan flyttar till Monikko och byter namn till Alberga skola. 
Under året strävar vi till att samarbeta med de övriga enheterna som också flyttar till Monikko. Vi 
samarbetar för att skapa fungerande relationer innan läsårsstarten 2021-2022.  
Förslag till aktiviteter är tex. brevväxling mellan “vänklasser” i olika form, ett gemensamt konstprojekt, tex. 
virkade längder i olika färger som bildar en helhet som kan läggas upp i Monikko, en aktivitetsdag och/eller 
att dela med sig av olika program (Lucia, Kalevala mm.). 
Om fysiska träffar inte kan ordnas pga. corona, så anpassar vi samarbetet så att det kan göras på distans. 
 
Åtgärder som vidtagits för att uppnå målet: 
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Varje årskurs vid Boställsskolan har skickat vändagskort med följebrev till motsvarande åk i 
Veräjäpellonkoulu. Boställsskolans åk 4 uppträdde på distans med Luciaprogram. 
 
Målet har endast delvis uppnåtts. Eleverna vid Boställsskolan tyckte om att planera och göra 
vändagskorten, men på grund av corona-restriktionerna kunde inte aktivitetsdagar och gemensamt 
program ordnas. Vi hoppas att samarbetet inkommande läsår kan utökas och vara mer ömsesidigt.  
 
 
Mål 3 Läsmånad 

Målet för läsmånaden är att öka elevernas intresse för läsning genom diskussioner kring böcker man läst eller 
lyssnat på. 

Åtgärder som vidtagits för att uppnå målet: 
 
Alla klasser läste intensivt nästan dagligen under läsmånaden. Klasserna hade bokprat med biblioteket på 
distans och skolan fick dessutom klassvisa boklådor med böcker att låna. Klasserna deltog också i Helmets 
lilla läsutmaning. För de äldre eleverna (åk 3-6) ordnades författarbesök och åk 1-2 fick lyssna på djursagor 
upplästa av ”Teatteri Hevosenkenkä” på distans. Läsmånaden avslutades med klassvisa ”Läsfester” där 
eleverna fick klä ut sig till en bok- eller seriekaraktär, delta i en tipsrunda utomhus samt ha en mysstund med 
böcker och popcorn. 
 
Utvärdering av målen: 
 
Under perioden läste de flesta elever mer intensivt än vanligt. Bibliotekets bokprat och boklådorna var mycket 
uppskattade och böckerna var i flitig användning. Tyvärr kunde det inte ordnas ett gemensamt program för 
hela skolan pga. pandemin. Vi hoppas att eventuellt nästa års läsmånad blir mer social och att vi har mera 
samarbete över klassgränserna. 

 

 


