
 

SVENSKA BILDNINGSTJÄNSTER 

LÄSÅRSPLAN LÄSÅRET 2022–2023 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.  
Följande valfria ämnen erbjuds:  

Årskurs 4 (2 åvt) 

● ute i ur och skur 
● lek och rörelse  
● så fungerar det 

 

Årskurs 5 (2 åvt) 

● företagsamhet 



 

● min närmiljö - Esbo 
● ordkonst  

 

Årskurs 6 (2 åvt) 

● da Vinci 
● Hantverk och design 
● hembygd - Esbos historia  

 
● På årskurs 4 deltar även elever från Rödskogs skola i de valfria ämnena på Lagstad. 

 

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 

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 8) 
● 100 % praktiskt  

 

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

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

 

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  

 

1.2 ARBETSTIDER 

- Låsårets arbets- och lovtider 

Hösttermin  

Onsdag 11.08.2022 – torsdag 22.12.2022 

Höstlov: måndag 17.10 – fredag 21.10.2022 

Arbetslördag 08.10.22, vi arbetar in måndag 05.12.22. 

Vårtermin  

Måndag 09.01.2023 – lördag 03.06.2023 

Sportlov: måndag 20.02 – fredag 24.02.2023 

 



 

 

- 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  

 Ifall klassen har en klassdelning slutar har klassen gemensam lektion 12-12.30 och 
efter det slutar halva klassen 

ÅK 3-9 

 

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 

(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 

 

Eleverna i åk 9 kan även börja kl. 8.45 ifall de har det korta tillvalet placerat under lektion 1. 

Eleverna i åk 7-9 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 & 4        11.15   åk 8  11.25  



 

åk 5 & 6       11.35 (rast före maten)  åk 7  11.30 

Esbo catering inleder igen under hösten försäljning av mellanmål på måndag, tisdag, torsdag och 
fredag under rasten 13.00-13.20. Till onsdagar kan mellanmål förhandsbeställas.  

  

1.3 PERIODER OCH BEDÖMNING 

Beskriv åtminstone följande: 

- Läsårets perioder 

PERIOD 1    11.08.22-30.09.22     

PERIOD 2   03.10.22-25.11.22   

TEMAVECKA  28.11.22-02.12.22 

PERIOD 3   07.12.22-10.02.23   

PERIOD 4   13.02.23-06.04.23   

PERIOD 5  11.04.23-03.06.23 

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

 

 

 

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 lärokursen som förutsätter godkänd prestation i ett särskilt prov för att 
eleven skall uppflyttas till följande årskurs. Särskilda prov hålls vid behov 07.06.2023 



 

 

1.4 PERSONAL 

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

 

Klasslärare:   12  

Ämneslärare, heltid: 26 

Ämneslärare, deltid 1 

Speciallärare  4 

Resurslärare:  2  

Specialklasslärare: 4 

Elevhandledare:  1 

Skolgångsbiträden:  17  av vilka 6 är anställda av Seure (vi saknar ännu 2 biträden)  

 

- Fortbildning: intern och extern (samarbete med andra) 

Hösten 2021- våren 2023 deltar kollegiet i fortbildningshelheten Kaskad, som ordnas av Centret för livslångt 
lärande vid Åbo Akademi. Målet är att utveckla en samsyn kring bedömning i kollegiet. Skolans 
ledningsgrupp och kollegiet planerar 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 och idéer. Det slutliga målet är att kollegiet utvecklar och 
implementerar en bedömningsplan. 

 

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

Marianne Stubbe fungerar som en av Svebis tutorlärare 4 åvt 

Evald Hemström fungerar som en av Svebis tutorlärare 4 åvt med start i januari 

Susanna Westermarck fungerar som en av Svebis tutorlärare 1 åvt  

Ante Brännbacka ansvarar för Mattelandet i Esbo 4 åvt 
 

Anna Asp undervisar 9 åvt modersmål och litteratur i Mattlidens skola 

Filippa Salo undervisar 8 åvt musik i Mattlidens skola 

Kirsi Lammela undervisar 2 åvt huslig ekonomi för Finno skola, undervisningen sker på Lagstad 

Jenni Vainio undervisar 2 åvt fysik och kemi för Finno skola, undervisningen sker på Lagstad 

Elevhandledare Ella Rönnberg jobbar periodvis i Lagstads skola, Mattildens skola och Storängens skola 

 

1.4.3. Skolans ledningsgrupp 

Agneta Torsell, rektor 

Annika Bergkvist, biträdande rektor 

Cecilia Karlsson, linje 1-4, team: personaltrivsel 

Charlotta Häggström linje 5-6, team: elevtrivsel 

Linda Sommardal, platschef 1-6, team: vardag 

Heidi Nykänen, linje 7, team: personaltrivsel 



 

Jenni Vainio, linje 8, team: pedagogiska teamet 

Christel Meinander, linje 9, team: skolevenemang 

Johan Sandholm, linje smågrupp, team: skolevenemang 

Marianne Stubbe, platschef åk 7-9, team: vardag 

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, Ulrika Weckström och Anna Asp  

Urhea:    Jyri Blomqvist och Ann-Cathrine Ahlroos 

Arbetsskydd:  Mikael Ståhl 

Elevkårens handledande lärare: Vera Lillrank  

Elevrådets handledande lärare: Satu Wessman  

Kulps    sköts av linjeledarna 

 

 

1.5 ELEVER 

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

Klass Elevantal 
1A 18 
1B 8 
2A 20 
2B 9 
3A 17 
3B 18 
4A 20 
4B 21 
5A 18 
5B 18 
5C 16 
6A 25 
6B 25 
7A 19 
7B 20 
7C 9 
7Cs 4 
7D 19 
7E 19 
7F 16 
8A 23 
8B 17 
8C 9 



 

8D 18 
8E 19 
9A 18 
9B 20 
9C 10 
9Cs 4 
9D 16 
9E 20 
9F 15 
9G 18 
SHU 1 

 

Fördelningen afi/mofi/b-finska 

 afi mofi b-fi 

 9 17  

Åk 2 6 23  

Åk 3 10 25  

Åk 4 8 33  

Åk 5 14 38  

Åk 6 13 37  

Åk 7 37 70  

Åk 8 25 58 3 

Åk 9 43 76 2 

 

 

Tillval/Valfria ämnen 

 

Årskurs 4 

 

Ute i ur och skur 14 

Lek och rörelse 16 



 

Så fungerar det 12 

  

Årskurs 5  

Företagsamhet 30 

Min närmiljö - Esbo 19 

Ordkonst - 

  

Årskurs 6  

Da Vinci 31 

Hantverk och design 19 

Hembygd – Esbo historia - 

 

 

Årskurs 8 

 

Franska 17 

Spanska 23 

Tyska 14 

Social via medier - 

100% praktiskt 62 

Bildkonst 19 

Gymnastik 16 

Huslig ekonomi 35 

Musik - 

Teknisk slöjd 18 

Textilslöjd 15 



 

  

Design 18 

Destination: en bättre framtid - 

Higher english - 

Företagsamhet 35 

Må bra - 

Science 18 

Utvecklas som idrottare 18 

 

Årskurs 9  

Franska 20 

Spanska 32 

Tyska 23 

Social via medier 16 

100% praktiskt 31 

Bildkonst 19 

Gymnastik 17 

Huslig ekonomi 45 

Musik 13 

Teknisk slöjd 15 

Textilslöjd 13 

     

Årskurs 9, kort ämne (1 åvt)  

Bildkonst 21 

Gymnastik 35 



 

Huslig ekonomi 33 

Musik - 

Teknisk slöjd 17 

Textilslöjd 16 

 

 Fördelning av elever i åskådningsämnen 

Ämne antal elever 

Ev.luth religion 455 

Livsåskådning 74 

Ortodox religion 8 

Islam 9 

Katolsk religion 2 

 

 

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 samlingar som hålls av eleverna, lärarna eller av utomstående gäster.  

Under läsåret uppmärksammar vi bl.a. följande: skolfreden, Lagstadsdagen, svenska dagen, 
självständighetsdagen, advent, Lucia och vändagen.  

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- och ämnessamlingar.  

Alla elever i åk 7-9 har ett schemalagt klasspass måndag kl. 9.00-9.30. Klassföreståndaren har 
veckoplanering med sin egen klass.  

Högklassernas rastverksamhet (under matrasten):  

- Skolans stora gymnastiksal är öppen för eleverna i åk 7-9 alla matraster, vid fint väder på 
hösten och våren hålls ledd rastverksamhet utomhus.  

- Tisdagar, onsdagar och fredagar är skolans gym öppet för eleverna i åk 7-9. Då kan de träna 
och lära sig rätta rörelser under övervakning av Marianne Stubbe och Tomas Konkari. 

- Onsdagar är bildkonstsalen öppen, övervakas av Gea Björkskog 
- Fredagar håller Ante Brännbacka brädspelsrast 



 

 

Hem och skola-dagen uppmärksammas 30.9 med elevfrukost i alla klasser kl. 08.00-08.45. Eleverna har 
frukost klassvis i form av knytkalas med sin klassföreståndare och föräldrar inbjuds möjlighet att delta. Elever 
och vårdnadshavare i åk 1-6 avslutar gemensamt frukosten med Hem och skolas dansutmaning. 

Väneleverna ordnar disco den 28.09 för sjuorna så att eleverna skall lära känna varandra bättre. Sjuornas 
klassföreståndare och andra lärare finns även på plats.  

Lagstadsdagen firas den 14.10 med en gemensam samling för hela skolan samt med glass till efterrätt. 

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

Under våren ordnar väneleverna och elevkårens styrelse tillsammans disco för femmorna i Lagstad, 
Kungsgård, Alberga, Karamalmen och Smedsby. 

Fadderklassverksamheten fortsätter. 

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

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.  

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 7-9 deltar i EHYT:s drogförebyggande undersökning och undervisning vecka 5. 

Läsvecka för alla vecka 41 på hösten; då läser alla 15 min i början av varje lektion, årskurserna 1-6 har 
läsvecka även vecka 43. Under vårterminen hålls läsveckan för hela skolan vecka 12, eleverna i åk 1-6 
fortsätter ännu vecka 13. Eleverna i åk 1-6 har även läsveckor veckorna 34-35, även då läser alla 15 minuter 
varje lektion. 

Eleverna i åk 1-8 har temavecka 29.11-03.12 Temat för åk 7 är ”må bra” och för åk 8 ”hållbar utveckling”.  
Åk 7 kommer bl.a. att ha föreläsningar, fysisk aktivitet i närliggande idrottsanläggningar samt besöka Ode 
och Unkkan. Årskurserna 1-6 bestämmer årskursvis sina teman. Under temaveckan kan eleverna ha 
avvikande lektionstider. 

Niornas traditionsenliga lunch är 02.06.2023, 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 22-23.09.2022.    

I åk 7-9 sker en del av gymnastikundervisningen utanför skolområdet som t.ex. i Kannbrobackens idrottshall, 
Mellersta Esbos simhall med närmiljö, Kasabergets skog, Oitans friluftsområde, Mellersta Esbos idrottspark 
och Löfkulla golf. 

Sexorna åker på lägerskola 19-21.09.2022 till Solvalla (lägerskolans program bifogas som bilaga 1) 

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

 

Skolan har en gemensam friluftsdag 30.09. Eleverna i åk 1-6 har en gemensam brännbollsturnering i 
Mellersta Esbos Idrottspark. Eleverna i åk 7-9 får önska vad de vill göra och deltar sedan i årskursblandade 
grupper i verksamhet i bl.a. Alberga simhall, DCA i Hagalund, Olars skatepark, Mattby strand, Väderbackens 
idrottshall i Hagalund, Haltia, frisbeebanorna i Oitans och Bolarskog, Padelcenter i Kilo och Kannbro. 

 

Eleverna i årskurs 6 deltar i självständighetsfesten i Opinmäki campus den 01.12.2022. 

 

Eleverna i åk 8 deltar i projektet Konsttestarna. Den 15.03 ser de pjäsen “Kris och katastrof i Mumindalen” 
på Lilla Teatern. Föreställningen börjar kl. 13.00. 

 

Eleverna i åk 9 är på PRAO under tiden 28.11-02.12.2022  

Eleverna i åk 7-9 har Dagsverke under vårvintern. Under dagen ordnas alternativt program i skolan för de 
elever som väljer att inte jobba. Elevkårens styrelse besluter om vart de insamlade medlen går.  

Eleverna i årskurs 9 besöker Företagsbyn i februari, årskurs 6 den 25.04.2023 

Eleverna i åk 8 har en skid- och friluftsdag på vårvintern, under samma dag har niorna museidag i 
Helsingfors och sjuorna har utedag med skrinning, skidåkning, pulkaåkning, snöskulpturer mm i närheten av 
skolan.   

Stafettkarnevalen går av stapeln 19-20.05 i Helsingfors. Elever i åk 3-9 får delta i karnevalen som löpare. 
Uttagningar ordnas för stafetterna.  

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 21.12.2022 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 7-9 har simundervisning under läsåret. All simning sker i 
mellersta Esbos simhall. 
- Företagsamhetsgrupperna 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 och 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 minst en verksamhet varje läsår beroende på 
hurdana saker som erbjuds.  Linjeledarna fungerar som Kulps-kontaktpersoner för sin egen årskurs. 

 

- Internationellt samarbete under läsåret (nordiskt och övrigt) 

Skolan har en del besökare från olika länder, vi ser detta som en rikedom när vi tillsammans kan utbyta 
tankar och idéer med undervisningspersonal från många olika länder  

 

1.7 KLUBBVERKSAMHET 

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

Teknikgruppen sköter all teknik (ljud, ljus och bild) under skolans tillställningar. Teknikerna utbildas varje år, 
ca 4 elever per årskurs. Utbildningen sker under september och oktober. Johan Sandholm är gruppens 
handledande lärare. 

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 
sköta om den tillhörande tekniken, såsom el och nätverk. De anmäler själva intresse för att vara arrangör 
och väljs 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 7-9. Kvällarna/nätterna övervakas av minst 
två lärare och en person från ungdomsverksamheten.  

Skolan ordnar även ett MiniLAN för eleverna i årskurs 5 och 6 i Lagstads, Kungsgårds, Alberga, 
Karamalmens och Smedsby skolor. 

Skolan har en musikalklubb för eleverna i åk 7-10 tisdagar kl.15-17 med start i oktober. Vi övar in 
musikalen Mamma Mia. Mikaela Wegmüller är klubbansvarig.  I samband med detta ordnas även en klubb 
där vi syr kläder till musikalen (leds av Clarice Finell) och en där vi gör kulisser etc (leds av Gea Björkskog). 
Musikalen visas för elever och vårdnadshavare i medlet av maj. 

Skolan ordnar läxlabb för eleverna. Läxlabb hålls tisdagar och 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 3-6.  

Lagstads skolas föräldraförening r.f., WAU och Esbo Arbis ordnar flera klubbar i skolan under läsåret. 
Klubbutbudet kan ändra under läsårets gång beroende på efterfrågan och utbud av klubbledare. 
(Föräldraföreningens klubbar bifogas som bilaga 2) 

Esbo ungdomsverksamhet ordnar Chill-eftermiddagar alla onsdagar kl. 14.30-18.00. 

 

1.8 EFTERMIDDAGSVERKSAMHET I EGEN REGI / SAMARBETE MED ARRANGÖRER 

- Arrangemangen i skolan 

Eftermiddagsverksamheten för eleverna i åk 1-2 på Lagstads skola ordnas av Pilke.  Verksamheten pågår 
måndag-fredag kl. 12-17. Eftermiddagsverksamheten sker i deras utrymmen på första våningen samt på 
övre skolgården. Barnen äter mellanmål i lilla matsalen. 



 

 

1.9 ELEVRÅDS-/ELEVKÅRSVERKSAMHET OCH VÄNELEVSVERKSAMHET 

- Hur verksamheten ordnas 

- Elevrådets/-kårens handledande lärare 

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/period.  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 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. Satu Wessman är 
elevrådets handledande lärare. 

Elevkåren består av skolans elever i åk 7-9.  Alla klasser i åk 7-9 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 är vald 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 för 
att förebygga 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 och Susanna Westermarck 

åk 7-9  Petra Lindström och Anna Tuominen 

 

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. 

Skolans gemenskapshandledare fortsätter med vår HBTIQA+ grupp för intresserade elever. 

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

Speciallärare Susanna Westermarck fungerar som skolcoach på fredagar (4 timmar/vecka) för elever som 
vill diskutera kring bl.a. kompisar, skolan, stress, familj, sömn, hälsa och fritid.  

 

Skolan deltar i programmet School to Belong som hjälper att identifiera och lindra ensamhet bland unga och 
motverkar de skadliga följderna av ensamhet på hälsa och välmående.  Föreningen HelsingforsMission har 
utformat detta program för att motverka ensamhet i skolan 

Programmets mål är att göra minskande av ensamheten till en gemensam angelägenhet för hela skolan. 
Programmet genomförs i årskurserna 7–9. Programmet riktar sig både till skolans personal, eleverna och 
vårdnadshavarna. 



 

 

 

BILAGA 

 

 

2. Utveckling av verksamheten 

2.1 RESULTATENHETENS GEMENSAMMA FOKUSOMRÅDEN 

 

a) Glädje och positiva känsloupplevelser främjar lärande och delaktighet  

Åtgärder: Detta mål går hand i hand med skolans egna läsårsmål Positivt bemötande och handledning av 
elever 

 

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

Åtgärder: SKY-handledaren (projektanställning under Svebi) koordinerar ett samarbete mellan givande skolors åk 6 
lärare, skolkurator samt ungdomsledare. Samarbetet har tidigare koordinerats av tutorläraren. Tillsammans planeras en 
elevträff, där eleverna från givande skolor kommer på en besöksdag till Lagstads skola. 

Elevträffens syfte är att introducera eleverna till livet som högklasselev på Lagstads skola. Eleverna deltar i lektioner som 
de inte haft under sin tid på lågklasserna, som t.ex. experiment med fysik-och kemilärarna, kocka med hushållslärarna 
samt slöjd i stora slöjdsalarna. Samarbetsövningar kan hållas för att eleverna ska lära känna varandra. 

Syftet med samarbetet är även att skapa kontinuitet i lärstigen och stöda skolövergången. Målet är att minska stressen 
inför skolstarten genom att ge eleverna en chans att på förhand bekanta sig med skolutrymmena samt blivande lärare 
och klasskamrater. 

Utöver detta är förhoppningen att samarbetet skolorna emellan ökar och att kontakten mellan stadierna blir tätare. 

Vid tillfälle under åk 6 ska Storyn om att välja inkluderas. Den tar ca 45 minuter och dras av ungdomsledarna. Vid dessa 
tillfällen ska eleverna vara i sina ursprungliga klasser, inte i blandade grupper. 

Kurator och handledare besöker även skolornas åk 6 under våren, vilket underlättar klassammansättningarna inför 
årskurs 7. 

I början av läsåret i årskurs 7 satsar handledaren på att vara så mycket som möjligt med de nya sjuorna för att vara ett 
bekant och tryggt ansikte samt stöd med låg tröskel. 

 

Mätare:  

 

 

2.2 SKOLANS EGNA MÅL 

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

Mål 1 Hitta glädje och kunskap i läsning 

Åtgärder 



 

I läsämnen går läraren igenom olika lässtrategier just i sitt ämnen (ke, ma, bi, hi osv). Olika ämneslärare 
visar för kolleger hur man tolkar texter i deras ämne 

Författarbesök 

Serietidningar till rastboden, 

Samarbete med samt besök till biblioteket i Entresse 

Hög- och lågklasser planerar sina läsveckor självständigt 

Fjolårets utvärdering fungerar som grund för detta läsår: 
 

➕ ➖ Δ 

● Kompisläsning varit bra 
● Bokhamburgaren 

fungerat bra (åk 1-2) 
● Bra för att öka lugnet i 

klassen 
● Super bra, men mer 

behövs 
 

● Svårt att genomföra i Gy 
● Svårt att hitta läsro i stor 

grupp 
● Vissa högklasselever 

seglar hela veckan utan 
bok 

● Mer uppmärksamhet med 
att samla telefoner innan 
läsning 

 

● Ha läsveckor genast i 
början av läsåret 

● Högläsning vore bra i alla 
årskurser 

● Läsa även litteratur om 
historia och olika kulturer 
etc. 

● Mera läsning / flera 
läsveckor 

● Mera drive för 
högklasserna 

● Beställa flera ljudböcker 
för lässvaga 

 

 

Mätare 

 

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 trivselenkät 



 

 

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 

Fjolårets utvärdering fungerar som grund för detta läsår: 
 

➕ ➖ Δ 

● Personalen mår bra på 
lågklasssidan 

 

● Lite klagomål ska vara ok 
→ konstruktiv kritik 

● En del är trötta och/eller 
mår inte bra 

● Inga märkbara åtgärder 
har gjorts och fokus på 
må bra saknas 

● Auditoriet ger inte en 
trevlig stämning 

● Alla måste jobba på att 
personalen ska må bra 

● Mera tid för 
gemensamma pauser, 
mellanmål, att ta det lugn 
samt sova. 

● Minska mötesmängden 
→ annan samvaro 
istället, ej varje vecka 

● Öka samarbete över 
årskursgränser, även 
mellan låg-högklasser. 

 

 

 

2.3 PROJEKT, EXTERNT FINANSIERADE OCH EGNA 

Lista över projekt; både skolans egna och gemensamma. 

Skolan har fått jämställdhetspengar. Med pengarna har vi anställt resurslärarna Marcus och Marina för att 
stöda de elever som behöver extra hjälp i sin skolgång samt som stöd i de klasser som är stora.  

 

Skolan har genom SKY-projektet en handledare i åk 7-9 som jobbar med elevernas välmående samt 
övergången 5-6-7 med vår skola och givande skolor. Planen för SKY-handledarnas arbetsbild är uppgjord av 
Svenska bildningstjänster och lika för Lagstads skola, Mattlidens skola och Storängens skola. 

Handledarens arbetsuppgifter fördelas på tre delar: 

1. Att bemöta och handleda enskilda elever och elevgrupper. 

2. Att skapa och införa ett material som klassföreståndare använder för att skapa starkare gruppgemenskap i sin klass. 

3. Att bygga modeller för samarbeten kring stadieövergångarna 5-6-7. 



 

På Lagstads skola är handledarens tydligaste arbetsuppgift i vardagen att stöda och handleda enskilda elever, 
elevgrupper och lärare, med målet att öka trivseln i skolan. Handledaren ska finnas till hands, så att alla elever vet hur de 
når handledaren och var hen finns. Så mycket som möjligt finns handledaren bland eleverna för att minska tröskeln än 
mer. Handledaren försöker genast vid läsårsstarten att lära känna alla nya elever, åtminstone vid namn, så att alla elever 
känner att de har en bekant, trygg vuxen som alltid finns tillgänglig. 

 

Skolan har blivit vald till partnerskola för Helsingfors universitets lärarutbildning. Detta innebär att klass- 
och ämneslärarstuderande kommer att utföra sina praktikperioder i olika klasser under handledning av de 
lärare som valt att gå handledarutbildningen.  

 

3. Utvärdering 

3.1 SJÄLVVÄRDERING 

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

Elevernas trivselenkät i oktober 

 

 

3.2 ÖVRIGT 

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

Skolan deltar i de utvärderingar både från Karvi och NCU som de åläggs/väljs ut att göra under läsåret. 

 

 

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

 

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: 

Skolan har efter corona-tiden försökt återgå till “det vanliga” och jobbat mycket med att skapa samhörighet i 
både undervisningsgrupper och i skolgemenskapen. Vi har satt extra mycket tid på att jobba med sociala 
färdigheter i klasserna.  

 

Målet uppnåddes/uppnåddes inte: 

Vi jobbar vidare med detta 

 

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: 

Skolan har följt de direktiv som getts. 

 

Målet uppnåddes/uppnåddes inte: 

 Samtliga elever i årskurs 9 och 10 våren 2022 har fått en fortsatt studieplats, 

 

SKOLANS EGNA MÅL 

 

Vi upplevde vid läsårets slut att vi inte uppnått våra mål tillräckligt bra så vi beslöt att vi kommer att fortsätta 
med dessa under läsåret 2022-2023 
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Program på lägerskolan i Solvalla den 19-21.9.2022 

Måndag 19.09 2022 

8.45 Träff utanför skolans huvudingång 

9:00 - 9:30 Abonnerad buss till Solvalla 

10:00 - 12:00 Kanot 6A: Paddling, ledd 

10:00 - 12:00 Solvalla Konstgräsplan 6B: Bollspels-mix,ledd 

12:15 - 13:00 Lunch Villa Solvalla 

13:30 - 15:30 Kanot 6B: Paddling, ledd 

13:30 - 15:30 Solvalla Konstgräsplan 6A: Bollspels-mix, ledd 

16:00 - 17:00 Middag Restaurang Villa Solvalla 

17.00-17.30 Skriva dagbok 

17:30 - 19:00 Solvalla Konstgräsplan Sportplanen, egna spel eller fritid i det egna sovhuset 

19:00 - 20:00 Fritid inomhus 

20:00 - 20:30 Kvällsbit 

20:30 - 21:30 Fritid inomhus 

21.45 Alla i säng 

22.00 Tystnad 

  

Tisdag 20.09 2022 

7.30 Väckning 

08:00 - 09:00 Frukost Restaurang Villa Solvalla 

09:30 - 11:00 Friidrottsplan 6B: Bågskytte +Alpcurling, ledd 

09:30 - 11:00 Utomhus 6A: Äventyrsbanan, ledd 

11:30 - 12:30 Lunch Restaurang Villa Solvalla 

13:30 - 15:00 Utomhus 6B: Äventyrsbana, ledd 

13:30 - 15:00 Friidrottsplan 6A: Bågskytte + Alpcurling, ledd 

16:00 - 17:00 Middag Restaurang Villa Solvalla 

17.00- 17.30 Skriva dagbok 

17:30 - 19:00 Solvalla Konstgräsplan Sportplanen, egna spel eller fritid i det egna sovhuset 



 

19:00 - 20:00 Bastu eller fritid inomhus 

20.30- 21.30 Kvällsbit vid Stora strandbastun 

21.45 Alla i säng 

22.00 Tystnad 

  

Onsdag 21.09 2022 

7.30 Väckning 

08:00 - 08:45 Frukost Restaurang Villa Solvalla 

09:00 - 10:30 Solvalla Arenan Stadskamp, ledd (Alla) 

10:30 Hämta sakerna 

11:00 Bussen går mot skolan 

11:30 - 12:00  Lunch i skolan, ca kl.12 Lägerskolan slutar 
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Lagstads skolas trivselregler 
 
 

1.Vi respekterar varandra och varandras 
ägodelar 

 
 

2.  Jag följer klass- och rastregler 
 
 
 

3.  Jag respekterar mobilfria zoner 
 
 

4.  Jag är i skolan för att lära mig. 
 
 

5.  Jag följer reglerna för alla svenska skolor i 
Esbo som följer Finlands lag. 
 

 
Se QR-kod för reglerna i    Se QR-kod för lagen  
alla svenska skolor i Esbo    om grundläggande  

        utbildning i Finland 
 

       
 
 
 
 
 

Trivselreglerna är godkända av skolans direktion 21.09.2022 

 


