
 

SVENSKA BILDNINGSTJÄNSTER 

LÄSÅRSPLAN LÄSÅRET 2022–2023 SKOLA 

 

1. De allmänna arrangemangen av skolarbetet under läsåret 

1.1 TIMFÖRDELNING 

Skolans placering av valfria konst och färdighetsämnen: 

Åk. 3 1vh gymnastik 

Åk. 4 1vh gymnastik 

Åk. 5 1vh slöjd + 1vh bildkonst 

Åk. 5 1vh gymnastik + 1vh bildkonst 

 

Skolans placering av Esbotimmar: 

Åk. 1–3 Studieteknik som en del av modersmålsundervisningen 

 

1.2 ARBETSTIDER 

Läsåret 2022-2023 

Hösttermin: torsdag 11.8 – torsdag 22.12.2022 
Höstlov: vecka 42, 17 – 21.10.2022 

Vårtermin: måndag 9.1 – lördag 3.6.2023 
Sportlov: vecka 8, måndag 20.2 – fredag 24.2.2023 

Direktionen ansöker om lov för att avvika från arbetstiderna enligt detta; 

Extra skoldag 19.05.2023 (Stafettkarneval och skoldag) 

Extra lovdag 5.12.2022 

 

Arbetstider Läsår 
2022-2023 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

Skoldagen börjar      

8:15  4a, åk 5 Åk 1-3, 4b, åk 5-6 3b, åk 4- 6 Åk 3-6 

9:00/9:15 Åk 1-5 Åk 1- 3, 4b 4a Åk 1-2, 3a Åk 1-2 

10:00/10:15 Åk 6 Åk 6    

Skoldagen slutar      

12:15     3b 



 

13:15 Åk 1-2 Åk 3, 4a Alla Åk 1-2, åk 3, vår åk. 
4-5  

Åk 1-2, 3a, åk 4-6 

14:15 Åk 3, 4b, åk 5-6  4b, åk 5- 6    

15:00 4a   Valfri höst åk. 4-5, åk 
6 

 

 

 

1.3 PERIODER OCH BEDÖMNING 

Beskriv åtminstone följande: 

Läsåret är indelat i tre bedömningsperioder: 

period 1 11.8.2022 - 06.12.2022 

period 2 07.12.2022 - 18.02.2023 

period 3 19.02.2023 - 4.06.2023 

 

Bedömningens syfte är att lärandet, arbetet och uppförandet skall bedömas mångsidigt. Bedömningen skall 

vara sporrande och realistisk. Syftet är att göra eleven medveten om sin egen lärandeprocess och stegvis ta 

större ansvar för sitt lärande. I samband med varje periods slut, erhåller eleverna en bedömning av sitt 

lärande, sitt arbete och uppförande. Innan 06.12.2022 erbjuds alla elever och deras vårdnadshavare en 

möjlighet att delta i ett bedömningssamtal. Bedömningssamtalets syfte är att handleda eleven framåt i sina 

studier. De ämnesvisa målen och vitsorden diskuteras. Dessa dokumenteras på en bedömningsblankett. 

Alla elever och deras vårdnadshavare erbjuds även ett uppföljningssamtal kring sportlovet. Eleverna får 

läsårsbetyg i samband med att läsåret avslutas. Möjlighet till omtagning kan ske fredag 16.6.2022. 

 

1.4 PERSONAL 

PERSONAL LÄSÅRET 2022-2023 

1a       Jennie Nylund (av-ansvar) 
1b       Johanna Pipping-Arrakoski (vice rektor) 
2         Victoria Lundberg 
3a       Ida Ala-Heikkilä (it-ansvar) 
3b       Rita Peltonen 
4a       Mikaela Andersin 
4b       Åsa Sandbacka 
5a       Erika Bäckström 
5b       Sofie Henriksén (bibliotek-ansvar, Kulps) 
6         Carin Liljestrand 

Speciallärare: Annika Floman-von Bonsdorff 
Timlärare: Nina Björklöf (gy), Tomas Höglund (mu,musikuppträdanden) 
Resurslärare: Katja Sjögren 
Skolgångsbiträden: Karin Mattsson, Simon Haglund, Eva-Marika Jung, Natalia Schmakova, Jenny 
Sandström 

Rektor: Pamela Böhme  

Skolsekreterare: Maria Ekroos 



 

7.9 Lärarna och eftisansvariga deltar i Västra Nyland Räddningsverks Säkerhetsutbildning.  

14.9 Lärarna deltar i Someturva-tjänstens skolning. 

Lärarna deltar enligt behov i Stöd- och inklusions webinarierna arrangerade av Svebi.  

Två personer från ledningsgruppen deltar i nätverket Välmående skola (SFV). 

Personalen deltar i olika kombinationer i Haru-projektets tillfällen. 

Personalen deltar enligt behov i annan utbildning.  

 

1.5 ELEVER 

Elevstatistik: 

Åk 1: 41 varav flickor 18, pojkar 23 

Åk 2: 24 varav flickor 8, pojkar 16 

Åk 3: 35  varav flickor 22, pojkar 13 

Åk 4: 33 varav flickor 14, pojkar 19 

Åk 5: 38 varav flickor 15, pojkar 23 

Åk 6: 29 varav flickor 17, pojkar 12 

TOTALT: 200, varav flickor 94, pojkar 106 

Ev.luth: 175  Livsåskådning: 25 

Mofi: 157  Afi: 43 

 

1.6 ANNAN VERKSAMHET SOM STÖDER SKOLARBETET  

Idrottsevenemang i skolan: 

Utvecklingsgruppen Rörelse i skolan planerar rörelsefrämjande aktiviteter in i skolans vardag för alla 

årskurser. Merparten av verksamheten är rörelse-betonad och skolan har investerat och fortsätter investera i 

ergonomiska möbler, samt möbler så att utrymmen och inlärningsmiljöerna uppmuntrar och tillåter rörelse.  

Skolan har en mångsidig rast-kiosk, ett utrymme som innehåller allehanda redskap för aktiva och 

rörelsefrämjande lekar för rasterna. Eleverna ordnar och organiserar själva utdelningen av redskapen på 

rasten. 

 Sportevenemang: 

● Den 23.9 deltar alla skolans elever i Unicef rundan. 

● Den 7.9 deltar cirka 25 elever från åk 3-6 i friidrottstävlingar för Esbo skolor i Otnäs. 

● Vi firar självständighetsdagen med dans i december, åk 5 och 6 dansar för sina vänelever i skolan. 

Årskurs 6 deltar i den gemensamma festen för åk. 6 elever i Esbo.  

● I december ordnas också uttagningar för innebandy-och handbollsturnering i skolan för åk 4-6. 

Själva skolmästerskapen spelas i december och januari. 

● I februari eller mars, arrangerar skolan och föräldraföreningen en vintersportdag. I turen är 

Hjortlandet i Kyrkslätt innefattande slalom, terrängskidning och pulkaåkning. Alternativt arrangeras 



 

dagen i Oittans med terrängsskidning och pulkaåkning. Föräldraföreningen finansierar utfärden i sin 

helhet. 

● I maj ordnas Rynkebyloppet för årskurserna 1-4. Team Rynkeby - God Morgon Skolloppet är ett 

motions- och välgörenhetslopp där skolelever från Sverige, Danmark, Norge och Finland springer till 

förmån för svårt sjuka barn. Loppet anordnas av Team Rynkeby Fonden och genomförs på samtliga 

skolor under vecka 18. 

● Den 19 - 20 maj deltar uttagna elever i åk 3-6 i Stafettkarnevalen, som i år arrangeras i Helsingfors. 

Under våren 2023 ordnas uttagningar och träningar för alla elever som är intresserade att delta.  

● Under gymnastiklektionerna besöker eleverna enligt möjlighet  bl.a. Tennisparken, Esport och 

Väderbacken. 

● Ibland får skolan inbjudningar av olika idrotts-eller sportföreningar som erbjuder våra elever 

möjlighet att pröva på deras verksamhet. Vi har oftast tackat ja till sådana inbjudningar, efter att 

säkerhetsaspekter beaktats. 

● Simundervisning ordnas för skolan enligt Esbos läroplan. 

● I slutet av läsåret spelar lärarna en bobollsmatch mot sexorna. 

Fester och evenemang: 

● Hem och skola - dagen 23.9 2021. Skolan firar och uppmärksammar dagen. Föräldrar är inbjudna 

för att delta i skolans Unicefrunda. 

● Halloween - disco. Elevrådet/Åk 5 planerar och verkställer. 

● Julfest ordnas i december, den innefattar programinslag om julen. Skolan bjuder in föräldrar samt 

boende från Folkhälsans seniorhem. 

● Lucia för hela skolan den 13.12. Föräldraföreningen ordnar om de så önskar Lucia-basar samma 

morgon. 

● Skolan dansar julen ut med vänelever i januari. 

● Alla hjärtans dag i februari - elevrådet planerar och verkställer. 

● Scenen är din (april) 

● Valborg - disco, elevrådet planerar och verkställer. 

● Dagsverke för årskurs 5-6 ordnas samma dag som Rynkebyloppet. 

● Vårjippo Föräldraföreningen ordnar om de så önskar i samband med de blivande ettornas 

besöksdag och deras vårdnadshavares föräldramöte.  

● Vårfest i juni. 

Morgonsamlingar: 

Morgonsamlingar arrangeras varannan månad. Varje årskurs har turvis ansvaret för en 

morgonsamling. Därutöver kan utomstående personer bjudas in då ett intressant tema uppkommer. 

● 17.8 Utlysning av skolfreden (åk 6) 

● 14.9 Åk 6 berättar om deras lägerskola. 

● Finska naturens dag (åk 2) 

● Svenska dagen 6.11 

● Ljusfest med Lucia 13.12 (åk 4) 

● Morgonsamling om Norden, januari (åk 4) 

● Världsvattendagen, mars (åk 3) 

● Världsbokdagen  april (åk 1)  

● Europadagen, maj (åk 5) 

Läsvecka ordnas i skolan på hösten vecka 44. I samband med veckan ordnas en “Må bra och läs” - dag 

för hela skolan. 

Skolan deltar i Read hour den 8.9. Skolan uppmuntrar också hemmen att delta under den “riktiga” 

lästimmen som är klockan 19.00 samma dag. 



 

Skolan är med i nätverket Haru. Skolnätverket Haru stödjer skolorna i deras arbete för en trygg och 

meningsfull skolvardag med samsyn kring uppdraget, stärkt gemenskap och välbefinnande genom läsning. 

Skolan är med i nätverket Välmående skola 2.0. Nätverket stödjer skolorna i deras arbete för en välmående 

skola på alla plan. För personalen, eleverna och föräldrarna. 

Kulps används så att lärarna bokar kultur-, biblioteks- och idrottsevenemang under läsåret och informerar 

hemmen om utfärderna/evenemangen. Vi följer upp de händelser som görs inom ramen för Kulps så att det 

förekommer en jämn fördelning i användningen, bland samtliga klasser. 

Lägerskola  Åk 6 åker på lägerskola till Breidablick 31.8 - 2.9.2023. Lägerskolan finansieras av föräldrars 

och elevers insamlingar. Lägerskolan är en del av skolans verksamhet. Om klasserna besluter att 

lägerskolan ska arrangeras, så ansvarar skolan för att personal involveras både i planeringen och 

deltagandet i själva lägerskolan. Detta för att garantera förverkligandet av den pedagogiska delen. 

Simundervisning. Alla elever deltar i den simundervisning som erbjuds av staden, i Alberga simhall, under 

läsåret. Simundervisningen sköts av stadens egna simlärare. Skolans egen gymnastiklärare sköter 

simundervisningen för åk 5-6 och den sköts under sista veckorna i maj 2023. 

Biblioteket erbjuder regelbunden och handledd bokutlåning samt informationssökning. Biblioteket erbjuder 

också sökning av faktaböcker till ett visst tema som klassen behandlar. Biblioteket ordnar och lånar ut 

böcker  för bokcirkel.  I samarbete med föräldraföreningen införskaffas mera litteratur. Skolans personal och 

föräldraföreningen anhåller därutöver om stipendier från t.ex. Lisi Wahls stiftelse, Svenska kulturfonden och 

Pro Juventute Nostra för litteratur. I biblioteket finns utrymme för smågruppsundervisning. Skolan samarbetar 

också med det Nordiska biblioteket i Helsingfors. 

Skolan använder de elektroniska biblioteket Ebban i alla årskurser. Det ger möjlighet att uppfylla den nya 

läroplanen som till exempel läsecirklar. Ebban finansieras av Föräldraföreningen.  

PRAO-elever Skolan tar emot praoelever.  

VUK, verksamhet utom klass. Alla klasser har antagit utmaningen och flyttat en del av undervisningen 

utomhus. Vår skolgård är lugn och stor, den inbjuder till utomhusundervisning i alla ämnen. All 

undervisningspersonal har deltagit i en eller flera fortbildningar under de senaste läsåren. 

Unicef, och nätverket för European healthy schools är skolans samarbetspartners. 

Studiebesök görs under läsåret till olika museum i huvudstadsregionen. 

Skolan tar del av teater och kulturupplevelser i samarbete med skolans föräldraförening.  

SFN sammanhållen förskola och nybörjarundervisning sker enligt läroplanen både på hösten och våren. 

Skolfarmor och skolfarfar. Skolan bjuder in äldre personer med i verksamheten. I år har vi en skolfarmor 

som ska vara med i skolan på tisdag och torsdag. Vi har 4-5 läsdamer som kommer att läsa tillsammans 

med fyrorna.  

 

1.7 KLUBBVERKSAMHET  

Klubbverksamheten och utbudet av klubbar i Vindängens skola består av ett gediget paket, som utarbetats 

med olika parter, såväl föräldraföreningen, som arbis och olika privata aktörer är verksamma, i direkt 

anknytning till skolans arbetstider. Skolan erbjuder också några läxläsningsklubbar som meddelas till 

hemmen, varefter behov uppstår. 

Föräldraföreningens morgonklubb med  Simon Haglund  åk. 1-2 ti, to och fre kl. 8:15-9:15 



 

Wau klubb     Marco Tammi/Pedro Beato                                  

        åk. 1-2 må. kl. 8:15-9:15,  

åk. 3-4 fre. kl.13:15-14:15 

Westend Indians Monilajikerho                                                    åk. 1-2 må. 13:15-14,  

åk. 3-4 ons kl. 13:15-14 

Espoo Oilers Salibändikerho   Eemeli Kyllönen åk. 1-2 ons. kl. 14:15-15:15 

Ebuf Teaterklubb    Nina Tikkanen                åk. 1-3 to kl. 13:15-14:15 

Läxklubb enligt behov 

 

1.8 EFTERMIDDAGSVERKSAMHET I EGEN REGI 

 

Eftermiddagsverksamheten sköts av skolan. Personalen har utarbetat en egen plan för verksamheten. 

Eftis i vår skola: 

● Erbjuder deltagarna möjligheter att delta i både ledd, mångsidig och inspirerande samt fri verksamhet likväl 

som möjlighet till vila i en lugn miljö. 

● Erbjuder barnet upplevelsen av att vara accepterad i en verksamhet som främjar den sociala tillväxten 

både med barn och vuxna, i vilken individuella känslor och upplevelser respekteras. 

● Stöder barnets etiska fostran genom samtal och samverkan kring principer för attityder, överenskommelser 

och ömsesidig kommunikation. 

● Kommunikationen med hemmet är via Wilma, telefon och sms. Eftisledarna möter också föräldrarna då 

barnen avhämtas. 

 

 

 

1.9 ELEVRÅDS-/ELEVKÅRSVERKSAMHET OCH VÄNELEVSVERKSAMHET  

Ansvariga läraren för elevrådsverksamheten läsåret 2022-2023 är Ida Ala-Heikkilä.  



 

I augusti ska alla klasser välja elevrådsrepresentanter. Det ska finnas en ordinarie representant och en 

suppleant. Valen kan hållas så att röstningsförfarandet liknar ett riktigt val och man kan diskutera vikten av 

fritt val och valhemlighet. 

Elevrådsrepresentantena fungerar som ordförande på mötena i sin egen klass. 

Elevrådsmöten med alla representanter hålls var tredje vecka på onsdagar kl. 8:15-9:00 eller måndagar kl. 

9:00-9:45  (med möjlighet till flexibilitet). Ibland har ett klassmöte ordnats före elevrådsmötena. På 

klassmötet ska eleverna diskutera aktuella teman eller ger förbättringsförslag. Dessa uppgifter kommer av 

läraren som är ansvarig för elevrådet. Klassläraren hjälper klassrepresentanten att hålla diskussionen saklig 

och realistisk. Viktigt att gå igenom spelreglerna tillsammans i klassen. 

Klassrepresentanten för vidare sin klass synpunkter och förslag till elevrådsmötet. Klassrepresentanten 

berättar sedan vad som diskuterats under elevrådsmötet till sin egen klass. Ett meddelande skickas även till 

personalen, så att klasslärarna kan stödja elevrådsrepresentanten.  

Flera elevrådsmöten kan ordnas under läsåret ifall det finns speciella evenemang eller temaveckor som är 

på elevrådets ansvar. 

I skolan ordnas även vänelevsverksamhet. Årskurs 6 har vänelever i årskurs 2 och årskurs 5 har vänelever i 

årskurs 1. Årskurs 4 har vänelever i förskolan och årskurs 3 kan med mån av möjlighet samarbeta med 5-

åringarna på daghemmet. Vänelevsträffar rekommenderas med jämna mellanrum under läsåret t.ex. vid 

skolfreden, julen, vändagen och våravslutningen.  

1.10 BESKRIV HUR ENHETEN JOBBAR FÖR HÅLLBAR UTVECKLING, UTÖVER DET SOM STÅR I (LÄRO)PLANEN. 

Skolan återvinner papper och kartong. I personalrummet finns också kärl för bioavfall. Vi återanvänder och 

delar med oss av undervisningsmaterial för att spara på såväl fysiska resurser som personalens ork. Vi är 

sparsamma med kopierande och återanvänder elevböcker. I slöjden används ofta naturmaterial och 

återvunna material. 

I undervisningen lyfter vi upp vikten av hållbar utveckling och hur vår vardag och konsumtion påverkar 

miljön. Klasserna deltar i mån av möjlighet i olika miljöprojekt. 

 

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

Vi vill i enlighet med läroplanen ha en kontinuerlig dialog med vårdnadshavarna. Möten med 

vårdnadshavarna skall bygga på ömsesidig tillit. Vi talar respektfullt om föräldrar och uttalar en önskan till 

föräldrarna om att de skall förhålla sig positivt till barnets skola. Målet med samarbetet är att bygga upp ett 

förtroendefullt och konstruktivt samarbete med vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna får ta del av skolans 

ordningsregler och utvärderingen av undervisnings arrangemangen. 

Vi träffar vårdnadshavarna bl.a. på föräldramöten, öppet hus-dagar samt i samtal två gånger under läsåret: 

ett bedömningssamtal och ett uppföljningssamtal.  

Under samtalen informeras vårdnadshavarna om elevens välbefinnande och studieframgång. Då eleven är i 

behov av stöd för sitt lärande och sin skolgång är det viktigt att vårdnadshavarna är med och identifierar, 

planerar och förverkligar stödåtgärderna. Vårdnadshavarna har också vid behov rätt att ta kontakt med 

medlemmarna i skolans elevhälsogrupp. 



 

Hemmen får kontinuerligt information från skolan. Vårdnadshavarna informeras om läroplanen, ordnandet av 

undervisningen och handledningen, bedömningen i anslutning till studierna och elevens möjlighet till stöd 

och elevvård. 

Vi använder Wilma och mejl för att nå vårdnadshavarna. Klasslärarna skickar ut veckobrev varje fredag. 

Rektorn skickar ut information via Wilma. Alla elever har en skoldagbok eller kalender där eleverna skriver in 

sina läxor och annat viktigt, ställer upp mål inför skolveckan samt utvärderar skolveckan. Vårdnadshavaren 

har också möjlighet att följa med skolvardagen genom skolans och klassernas konton på sociala medier. 

Vårdnadshavarna har rätt att komma med initiativ angående skolans verksamhet. Dessa initiativ tas i 

beaktande i mån av möjlighet. 

Vårdnadshavarna representeras av fyra medlemmar i skolans direktion. Föräldraföreningen och 

klassombuden främjar samarbetet med vårdnadshavarna och gemenskapen i skolan. Familjer med annan 

kulturell bakgrund görs förtrogna med det finländska skolsystemet och kulturen. Tolk används som stöd för 

samarbetet med vårdnadshavarna. 

 

BILAGA 

 

2. Utveckling av verksamheten 

2.1 RESULTATENHETENS GEMENSAMMA FOKUSOMRÅDEN  

 

a) Glädje och positiva känsloupplevelser främjar lärande och delaktighet  

Åtgärder:  

 

● Vi fokuserar dagligen på elevernas framgångar och lyfter fram positiva upplevelser 
● Vi utvärderar veckan genom att lyfta fram det positiva 

● Vi använder Wilmas verktyg för positiv feedback 
● Lärare ger omedelbar positiv feedback i stunden då eleven påbörjat/fortsatt/avslutat den givna 

uppgiften 
● Eleverna ger positiv feedback till varandra (kamratrespons) 
● Vi använder kooperativt lärande  
● Vi har KiVa-lektioner 
● Eleverna får positiva erfarenheter som främjar inlärning genom utfärder, gäster och samarbete 

utanför skolan   
● Elevråd och valfria gruppen “Vi i Vindängen”  
● Morgonsamlingar  
● Vänelevsträffar 
● Rastkiosk  
● Idrottsevenemang  
● Vi deltar i Haru-projektet som främjar läsande och välmående  

 

Mätare: 

● Resultat från trivselenkäten 

● Antalet utfärder, gäster och evenemang under läsåret  
● Antalet hållna KiVa-lektioner  
● Antalet hållna Haru-lektioner 

● Antal vänelevsträffar 

● Antalet morgonsamlingar 



 

● Evenemang och initiativ arrangerade/tagna av elevrådet eller “Vi i Vindängen”-gruppen 

● I vilken mån har kamratrespons använts i klasserna? 

● I vilka idrottsevenemang har eleverna haft en möjlighet att delta? 

 

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

Åtgärder:  

● Besök till Mattliden 

● Kuratorn besöker åk. 6 

● Överföringssamtal med Mattlidens kurator och speciallärare 

● Kuratorn träffar alla sexor som så önskar 

● Möjligt samarbete med Mattlidens åk. 6 klasslärare 

Mätare:  

● Antal besök till Mattliden 

● Har kuratorn besökt Vindängen? 

● Överföringsmöte med Mattlidens kurator och speciallärare 

● Möten mellan åk. 6 klasslärarna på Vindängens- och Mattlidens skolor 

 

2.2 SKOLANS EGNA MÅL 

Mål 1 Vi mår bra när vi läser 

 

Åtgärder 

 

● Vi jobbar med flexibla läsegrupper (åk. 1-2) 

● Åk. 1-2 samarbetar med läsning 

● Skolfarmor läser och diskuterar med eleverna, två dagar i veckan med åk. 1-2 

● Vi läser för eller tillsammans med vänelever och seniorer  
● Lärarna prioriterar högläsning i klasserna 

● Vi tolkar och diskuterar texter 

● Vi gör biblioteksbesök  
● Vi har två läsveckor, en på hösten och en på våren. 

● Vi har en “Må bra och läsa -dag”  

● Vi följer vår välmåendekalender 

● Vi deltar i Haru-projektet som främjar läsande och välmående  

● Alla elever har tillgång till elektroniska biblioteket Ebban   

● Åk 5 och 6 har pågående läsprojekt hela läsåret 

● Vi ansöker om bokpaket från Lisi Wahls stiftelse till åk 5 

Mätare 

 

● Antal åk. 1 elever som lärt sig läsa under åk. 1.  

● Antal hållna bokpresentationer eller hållna bokcirklar per årskurs.  

● Utvärdering av lässtunderna med vänelever och seniorer.  

● Antal biblioteksbesök. 

● Antal hållna Haru-lektioner.  
● Utvärdering av “Må bra och läsa” -dagen och läsveckorna.  
● Antal biblioteksbesök. 
● Resultat från trivselenkäten.  



 

● I vilken grad använder eleverna Ebban? 

 

 

2.3 PROJEKT, EXTERNT FINANSIERADE OCH EGNA 

SFV Välmående skola är ett skolnätverk för 20 skolor på alla skolstadier från årskurs 1 upp till  andra 

stadiet. Projektet inledde sin verksamhet hösten 2020 och höll sju träffar kring välbefinnande i skolorna fram 

till november 2021. Målet var att lära nytt och lära av varandra som ett stöd för arbetet för välmående i 

skolorna på alla nivåer av verksamheten. Nätverksträffarna fortsätter hösten 2022. Det blir tio träffar med 

teman Mentalt välbefinnande och resurspedagogik, Ledarskap i olika roller i skolan, Kommunikation och 

samsyn kring bl.a. bedömningen och Ungdomar och samhället. Från skolorna deltar ledningen med 

ledningsgrupp, elevhälspersonalen eller skolans välmåendeteam. Från vår skola deltar rektorn och en 

medlem från ledningsgruppen.  

Skolan är med i nätverket Haru. Skolnätverket Haru stödjer skolorna i deras arbete för en trygg och 

meningsfull skolvardag med samsyn kring uppdraget, stärkt gemenskap och välbefinnande genom läsning. 

SHE, schools for health in Europe Vindängens skola är medlem i SHE. SHE är en organisation som stöder 

skolor i Europa och Asien för att jobba med välmående och hälsa i skolan. Organisationen stöder konkret 

med material och träffar med andra skolor samt forskning och de senaste nyheterna inom området. 

 

3. Utvärdering 

3.1 SJÄLVVÄRDERING  

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

Vi följer Esbo stads utvärderingscykel. 

 

3.2 ÖVRIGT  

Eleverna i åk. 5 deltar i Move-testen. 

Åk. 5 tar del av välfärdskartan. 

Personalen besvarar kunta-10 i september. 

Eleverna gör sociogram i oktober. 

Eleverna besvarar trivsel- och jämställdhetsenketän under våren. 

Eleverna och personalen besvarar KiVa-skola situationskartläggningen i maj/juni. 

I enlighet med läroplanen utvärderar eleverna sig och sitt arbete kontinuerligt under hela läsåret. 

 

 

De mångvetenskapliga lärområdena (i läsårsplanen inkluderas en närmare beskrivning av hur 

mångvetenskapliga lärområden förverkligas, läroplan kap. 4.3.1 Mångvetenskapliga lärområden) 



 

Skild bilaga. 

 

Skolans ordningsregler  

Skild bilaga. 

Läsårsplanens säkerhetssida  

Skild bilaga. 

 

Uppföljning av målen från förra läsåret, 2021–2022 

Resultatenhetens gemensamma mål 

 

A) CORONA EXIT 

Åtgärder som vidtagits för att uppnå målet: 

● Under läsåret följde vi ännu de restriktioner som satts för grundskolan. 

● Vartefter läget förbättrades utökade vi våra samarbeten med utomstående parter såsom biblioteket 

och förskola. 

● Vi hade möjlighet att igen åka på utflykter men med ökade försiktighetsåtgärder. 

● Såväl speciallärare som klasslärarna har under läsåret kartlagt elevernas kunskaper och stödbehov. 

● Skolan har haft möjlighet att ge extra stöd åt de elever som behövt de genom undervisning i mindre 

grupp, komplärare och skolgångshandledare. 

● Stödet och skolans resurser har utvärderats flera gånger under läsårets och då omfördelats efter 

rådande behov. 

● Under läsåret hade vi möjlighet att anställa en resurslärare med statlig corona-finansiering. 

Resursläraren jobbade främst i liten grupp med de elever som behövde extra stöd. 

● Vi har följt med elevernas välmående genom trivselenkäten och kollat upp deras nätverk genom 

sociogram. 

● I klasserna har vi hållit KiVa-lektioner och andra övningar för att stärka gruppen och förebygga 

mobbning. 

 

Målet uppnåddes/uppnåddes inte: 

● Vi har kunnat följa upp elevernas stödbehov och kunskaper i samma utsträckning som vanligt. 

● Skolan har haft goda stödresurser och fördelat dessa jämlikt och enligt behov. 

● Skolan har kunnat återgå till en mera normal verksamhet samtidig som vi tar med oss de lärdomar vi 

fått under coronatiden. 

● KiVa-lektioner och andra gruppstärkande verksamhet har genomförts i alla klasser. 

 

 

 

 

 



 

SKOLANS EGNA MÅL GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET 

MÅL 

● Personalen fortbildas kring genus och jämställdhet.  
● Vi för diskussioner för att säkerställa en gemensam syn för hela skolan.  
● Vi tipsar varandra om övningar och material som kan användas i klassen.  
● Vi talar öppet om olikheter och normaliserar mångfalden.  
● Vi svarar på barns frågor så gott vi kan och hjälper dem att hitta de svar vi själva inte kan ge. 
● Vi bjuder in icke-binära talare till skolan för att erbjuda eleverna information, acceptans och 

upplevelser.  
● Skolan ordnar en fenomendag kring ämnet genus och jämställdhet. 
● I skolan har vi toaletter för alla, d.v.s. toaletter som inte är könsuppdelade. Vid behov kan ett fåtal 

toaletter könsbegränsas.  
● Vi undviker att dela in eleverna enligt kön.  
● Vi kallar inte eleverna vid deras kön.  
● Vi diskuterar med eleverna och gör de anpassningar som vi kan göra för att alla elever ska känna sig 

inkluderade. 
● Vi granskar vårt undervisningsmaterial och försöker få in inkluderande i läromedel och de böcker 

som läses i klassen. 
●  

Åtgärder som vidtagits för att uppnå målet 

 
● Vi har ökat mängden toaletter som är för alla.  
● I skolan gjordes en trivsel- och jämställdhetsenkät. 
● Vi har diskuterat mycket i klasserna.  
● Vi hade en fenomendag med temat genus och jämställdhet. Efter dagen gjorde vi en utvärdering där 

eleverna fick berätta om sina erfarenheter. Efter dagen har diskussioner kring genus och 
jämställdhet naturligt kommit in i diskussioner, bland annat under KiVa-lektioner.   

● Vi har haft aktiva diskussioner om de har kommit fram i klasserna.  
● Vi har fört diskussion kring ord som kan diskriminera. 
● Vi har aktivt valt att  göra icke könsindelning av grupper. 
● I läseboken finns olika personer representerade. Vi har valt att läsa böcker som handlar om olika 

slags personer.  
● Vi har sett på olika musikvideor och diskuterat olika genusperspektiv.  
● I samhällslära har åk 4 diskuterat diskriminering och jämställdhet.  
● Grej of the week om Pride har hållits i åk 3.  
● Vi har försökt normalisera mens genom att erbjuda hygienartiklar synligt. 
● Vi har bjudit in gäster från Regnbågsankan på jämställdhetsdagen.  

● Vi hade läsecirkel med boken George. 

 

Målet uppnåddes/uppnåddes inte 

● Personalen har fortbildats inom ämnet och aktiva diskussioner har förts i klasserna.  

● En icke-binär person besökte årskurs 5-6.  

● En fenomendag med ämnet genus och jämställdhet ordnades i hela skolan.  

● Toaletter för alla har ökats i skolan och personalen har undvikit gruppindelningar på basen av kön.  

● Vi har läst olika slags böcker.  

● Material och övningar har inte delats i en så stor utsträckning samt granskning av läromedel.  

 

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

 

● Personalen behöver dela på material och övningar som stöder diskussioner gällande genus och 

jämställdhet.  

● Närmare granskning av läromedel och material kunde vara bra. 

 


