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SVENSKA BILDNINGSTJÄNSTER 

LÄSÅRSPLAN LÄSÅRET 2022–2023 ALBERGA SKOLA 

 

1. De allmänna arrangemangen av skolarbetet under läsåret 

1.1 TIMFÖRDELNING 

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

klasstimmar 

(=timresurs) 

Specialunder-

visning  

(inkluderade i 

164 vh)   

Covidstöd Projekt 

Jämställd- 

het 10 

UBS-

klubb 

Sammanlagt 

164 vh  + 4 vh 

extra resurs=  168 

vh 

14 vh, varav 0,5 

i samarbete med 

fsk 

4 

vh/hösten 

 

10 vh 1 h/höst 168 vh + 14 vh + 4 vh +10 vh + 

1h klubb = 196 vh + 1 h klubb 

Våren 192 vh + klubb, eftersom 

covidstödet faller bort 

 

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 5-6 är sammansatta läses sexans lärokurs i historia, samhällslära, omgivningslära och 

religion/livsåskådning samt också musik och bildkonst. 

Åk 4 läser treans lärokurs i omgivningslära och religion.  Detta p.g.a. att de läst växelkurs åk 4 i 

ifjol. 

 

 

ÅK 1 2 3 6 

 matematik 1 vh matematik 1vh bildkonst 1vh finska 1 vh  
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1.2 ARBETSTIDER 

- Läsårets arbets- och lovtider 

Höstterminen: torsdag 11.8.2022 – torsdag 22.12.2022 
Höstlov: måndag 17.10.2022 – fredag 21.10.2022 (vecka 42)   
Jullov: fredag 23.12.2022 – söndag 8.1.2023   
Vårterminen: måndag 9.1.2023  – lördag 3.6.2023   
Sportlov: måndag 20.2.2023 – fredag 24.2.2023 (vecka 8)  

- Dagliga arbetstider 

 

8.00 - 8.45 

8.45 - 9.30 

9.45 - 10.30 

11.15 - 12.00 

12.00 - 12.45 

13.00 - 13.45 

13.45 - 14.30 

Lunchrast kl. 10.30 -11.15 

1.3 PERIODER OCH BEDÖMNING 

Beskriv åtminstone följande: 

- Läsårets perioder 

period I : 11.8.2022 - 10.11.2022 

period II : 13.11.2022 - 17.2.2023 

period III: 27.2.2023 - 3.6.2023 

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

vecka 45-47 bedömingssamtal åk 1 

mellanbetyg 25.11.2022 åk 2-6 

vecka 6-7 bedömningssamtal åk 2-6 

mellanbetyg 17.2.2023 åk 1 

läsårsbetyg 3.6.2023 

- Definiera tillfällen (datum) för särskilda prov  

1.4 PERSONAL 

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

Åk 1 Anna Rokka-Söderlund 

åk 2 Johanna Lindholm 
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åk 3 Erica Etholén 

åk 4 Jonina Uunila 

åk 5-6 Evi Nyholm och Miivi Selin-Patel 

Musik: Amanda Henriksson 

Speciallärare: Micaela Pohjola 

Skolgångsbiträde: Josefine af Björksten och Maija Ruokonen 

Kanslist: Yvonne Palin-Vuori 

Skolhälsovårdare: Teresa Lybeck 

Skolkurator: Anette Karlsson 

Skolpsykolog: Heidi Storgårds 

 

- Fortbildning:  

Personalen deltar i fortbildning, som anordnas av olika arrangörer, såsom t.ex. KOHUR, Svebi, CLL etc. 

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

 

KULPS-kontakt:  

IT:   Anna Rokka-Söderlund 

Skolbiblioteket:  Johanna Lindholm 

Hem och skola:  Evi Nyholm 

Elevrådet:  Maria Lauren-Lindholm   

 

1.5 ELEVER 

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

  Flickor Pojkar   
Allt som 
allt 

Åk 1 7 11   18 

Åk 2 7 9   16 

Åk 3 7 9   16 

Åk 4 9 9   18 

Åk 5 3 3   6 

Åk 6 13 11   24 

 

  Afi Mofi 

Åk 1 0 18 

Åk 2 4 12 

Åk 3 4 12 

Åk 4 1 17 

Åk 5 3 3 

Åk 6 5 19 

 

  Livsåskådning 
Katolsk 
religion Islam 

Evangelisk luthersk 
religion 

Åk 1 3     15 
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Åk2 5 1   10 

Åk 3       16 

Åk 4 2 1   15 

Åk 5       6 

Åk 6 7   1 16 

 

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 

- Enheten behandlar handikappade personers jämlikhet förutom i undervisningen enligt (läro)planen, även:  

- Kort beskrivning av hur skolan använder Kulps -  

Skolan använder Kulps i form av teatrar, biblioteksbesök och motionsevenemang under Kulps ramar och 

ledning. 

- Internationellt samarbete under läsåret (nordiskt och övrigt) 

Månad datum händelse 

augusti 10.8.2022 

11.8.2022 

12.8.2022 
 

17.8 

22.8-27.8 

 

aug-sept 

planeringsdag 2 kl. 9-15 

Skolan börjar - skoldag 9-12 

skoldag 8.45 -12 sedan enligt schema 

kaffe med dagis/fsk kl. 12.15. 
Skolfred SFN-planering kl. 14, Slöjdinfo kl. 14-16. 
Esbodagen - Esbo 50 år Temavecka Esbo 50 år 
 
Föräldramöte 24.8 kl.17.30 åk 1-2, ti 30.8 kl.17.30 åk 5-6, 31.8 kl. 
17.30. 
Move-test åk 5 

september 6.9 
7.9 
9.9 
12.-16.9 
12.9 
13.9 
 

15.9 

16.9 
22.9 

23.9 

28.9 

Skolmästerskapen i friidrott 
Föräldramöte åk 4 
Skogsdag åk 5-6 
Må bra-vecka 

Utfärdsdag hela skolan till Haltia åk 5-6 
“Hela skolan sjunger” - Vänskap 

Simning åk 2,4 

Simning åk 1-4 

Hem och Skola-dagen firas i förtid med frukost i klasserna 

Simning åk 1-4 
Simning åk 1-4 

Simning åk 1,3 
Föräldramöte åk 3 

oktober 6.10  
11.10 
17-21.10 

27.10 

Naturparkour åk 1-6 
”Hela skolan sjunger” - Barnens rättigheter 
Höstlov 

Skolfotografering 
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november 7.11 
25.11.2022 

v. 45-47 

Hela skolan sjunger - Svenska dagen 
betyg åk 2-6  
bedömningssamtal åk 1 

december To 1.12 
ti 6.12 

5.12 

13.12 

21.12 

22.12 

Självständighetsbal åk 6 i Opinmäki 
Självständighetsdagen 

Självständighetsprogram: dans, åk 3 program 

Lucia dagen (åk 4) 
julfest kl. 18. 
ringlekar sista skoldagen skoldag 8.45-12 innan jullov 

januari 9.1.2023 Skolan börjar efter jullovet 

februari 1.28.2 
v.8 

13.2 

17.2 

motionskampanj februari-månad 

Sportlov 

9.15-10.30 Pyssel med dagis-skola 

Betyg åk 1 

Bedömningssamtal åk 2-6 v. 6-7 

mars 1.3  
1.3 

15.3 

Skidkul 
LÄSMÅNAD - hela månaden 
KOHUR-föreläsning via Teams: hjärnutveckling 

april 7-10.4 Påsklov 

maj 2.5 

10.5 

18.5  
26-27.5 

Småstjärnor - dagis-gy-sal fsk med -Allsång 

utvärderings eftermiddag kl 13.00-15.30 

Kristi himmelsfärdsdag 
Stafettkarneval 

juni 1.6.2023 

2.6.2023 

3.6.2023 

vårfest kl.18 

skoldag 8.45-12 

Betygsutdelning kl. 8-8.30 

Förutom detta kommer skolan att ha olika evenemang, som dyker upp under året, såsom skrinning, 

biblioteksbesök, teatrar och utfärder. 

1.7 KLUBBVERKSAMHET 

- Kort beskrivning av all klubbverksamhet som ordnas i skolan (ange arrangör, klubbens namn, klubbledare 

och antal timmar klubben anordnas) 
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Utöver dessa klubbar ordnas en avgiftsfri WAU-klubb på måndag morgon kl. 8-8.45 och onsdag kl. 

14-15. 

 

 

1.8 EFTERMIDDAGSVERKSAMHET I EGEN REGI / SAMARBETE MED ARRANGÖRER 

Ordnas av Päiväkodit PILKE. 

1.9 ELEVRÅDS-/ELEVKÅRSVERKSAMHET OCH VÄNELEVSVERKSAMHET 

- Hur verksamheten ordnas - Elevrådet sammankommer med jämna mellanrum och vid behov under läsåret. 

Till elevrådet hör 1-2 elever från varje årskurs.  

- Elevrådets/-kårens handledande lärare: Maria Laurén-Lindholm 

Eleverna har vänelever enligt följande:  

fsk - åk 4 

åk 1 - åk 5 

åk 2 - åk 6 

åk 3 - har ett pausår och har inte vänelever 
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1.10 BESKRIV HUR ENHETEN JOBBAR FÖR HÅLLBAR UTVECKLING, UTÖVER DET SOM 

STÅR I (LÄRO)PLANEN. 

Skolan är en Haru-skola. Vi jobbar kring en socialt hållbar vardag och satsar på empati, samverkan och 

jämlikhet genom läsning och material från Harus materialbank.  inom samarbetet mellan förskola och 

nybörjarundervisning satsar man på Hållbar utveckling. 

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

Skolan samarbetar med Hem och skola-föreningen i samband med jippon, discon, julfester och temadagar.  

Folkhälsan i Alberga koordinerar klubbar. I föreningen sitter föräldrar till barn i skolan. 

Den 16.9 ordnas frukost i klasserna, som en avslutning på vår Må bra-vecka. 

 

BILAGA 

 

2. Utveckling av verksamheten 

2.1 RESULTATENHETENS GEMENSAMMA FOKUSOMRÅDEN 

 

a) Glädje och positiva känsloupplevelser främjar lärande och delaktighet  

Åtgärder: 

Med mångsidiga arbetssätt, som ger eleven möjlighet att lyckas och känna glädje i sitt lärande, 
uppmuntras eleven till aktivt deltagande i skolans verksamhet. Med känsla av samhörighet stärks 
elevens självkänsla, studiemotivation, känsla av trygghet och glädjen att lära sig.  

I början av höstterminen ordnas en gemensam Må bra-temavecka för hela skolan med tyngdpunkt 
på social växelverkan och samhörighet. För att öka samhörigheten och känslan av 
trygghet  ordnas även regelbunden vänelevsverksamhet och ledd rastverksamhet under läsåret. 
Alla årskurser arbetar även med KiVa-skola.  

Med uppmuntrande respons av personalen och klasskompisarna stärks elevens glädje att lära sig. 
Eleverna handleds även till självutvärdering med fokus på det positiva; vad har jag lyckats med, 
vad har jag lärt mig? På vårterminen ordnas även en vändagsvecka, då eleverna uppmuntras till 
att se det goda i sina skolkompisar.  

Mätare: 

Deltagaraktiviteten i de olika frivilliga aktiviteterna följs upp. 

Efter temaveckan har eleverna möjlighet att ge feedback om helheten via en enkät. 

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

Åtgärder:  

Lärare (5-6) deltar i Mattelandets utbildning (övergång från åk 6 till 7) och justerar undervisningen enligt 

rekommendationer. 



 

[TIEDOSTON OTSIKKO]  CHARPENTIER CHRISTINE 

 

Wilmas används som platform för anteckning av läxor. 

Vi deltar i Svebis 5-6-7 nätverket. 

 

Mätare:  

Lärarna utvärderar undervisningen under året. 

Alla elever är bekanta och använder Wilma. 

 

2.2 SKOLANS EGNA MÅL 

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

Mål 1 Välmående i vardagen   

Åtgärder:  

Må bra-veckan som ordnas i september utgör ett startskott för skolans mål ”Välmående i 

vardagen” och Svebis mål ”Glädje och positiva känsloupplevelser främjar lärande och delaktighet. 

Skolan deltar i Haru-projektet och följer dess årsklocka. Haru-projektet lägger även stor vikt på läsningens 

betydelse. Läsning ger välmående och positiva upplevelser. Skolan har en läsmånad i mars, där Haru-

projektet ger idéer och material för temat. (Nedan Haru-projektets årsklocka). 

 

 

Mätare 

 

2.3 PROJEKT, EXTERNT FINANSIERADE OCH EGNA 

Alberga skola är en Haru-skola och vi tar del i det nätverksarbete, som Haru har att erbjuda. 

”Skolnätverket Haru stöder skolorina i deras arbete för en trygg och meningsfull skolvardag med samsyn 

kring uppdraget stärkt gemenskap och välbefinnande.” 
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3. Utvärdering 

3.1 SJÄLVVÄRDERING 

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

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 

Skolans egna trivselregler: 

1. Mitt skolspråk är svenska 

2. Då jag cyklar till och från skolan använder jag alltid hjälm. Jag leder cykeln på 

skolområdet. 

3. Jag kommer i tid till skolan och har endast skolsaker med mig. 

4. Jag är försiktig med skolans och andras saker. Om någonting går sönder säger 

jag genast till. Det jag söndrat eller förstört skall ersättas. 

5. Jag visar hänsyn, ger arbetsro och är vänlig mot elever och vuxna i skolan. 

6. Min mobiltelefon används bara med tillstånd. 

7. Jag är ute på rasterna, är ändamålsenligt och sakligt klädd samt vistas på 

skolans område. 

8. Jag leker inte farliga lekar. 

9. När jag varit borta från skolan tar jag reda på uppgifter och läxor. 

10. Jag säger till en vuxen om jag upptäcker att något är farligt eller gått sönder. 

Förutom dessa följer skolan även stadens gemensamma regler. 
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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. 

 

Åtgärder: Vi satsar på framtidstro och på att göra saker tillsammans samt att återgå till våra tidigare rutiner 

som skapat gemenskap och sammanhållning.  

 

Pandemin och restriktionerna fortsatte läsåret 2021-2022. Detta påverkade skolarbetet i stor mån. Flera 

evenemang måste avbokas och samarbetet inom Monikko och Alberga skola kunde inte förverkligas som 

planerat. Julfester med vårdnadshavare och andra gemensamma evenang avobokas på kort varsel. 

För att upprätthålla elevernas framtidstro samt för att öka välbefinnandet och trivseln i skolan förverkligades 

olika evenemang och traditioner under läsåret i mån av möjlighet.  

• Skolan besöktes av Cirkus, Teater Taimine och Unga Teatern 

• Förskolan och åk 1-2 (SFN) hade en gemensam höstutställning, vart även finska sidan bjöds 
in.  

• I december uppträdde åk 3-4 med Lucia ute på skolgården och det ordnades även en 
gemensam julsamling ute på gården. Luciaprogrammet filmades och skickades till 
vårdnadshavarna. 

• Läsmånaden ordnades i mars.  

• Välbefinnandet och klassgemenskapen förstärktes med regelbundna KiVa-lektioner under 
vårterminen. 

• Vappen firades med Småstjärnorna 

• I maj deltog en del elever i Stafettkarnevalen. 

• I juni ordnades vårfest ute på skolgården med vårdnadshavarna. 

För att stärka gemenskapen i hela Monikko ordnades det en färgvecka (olika färgers kläder olika dagar), vi 

hade en gemensam julkalender som satsade på välbefinnandet i skolgemenskapen och i april firade hela 

Monikko Kasvisfestivaalit tillsammans. Dessutom synliggjordes Svenska dagen för de finska skolorna. 

Mätare:  

På grund av lättare restriktioner har vi under vårterminen haft möjlighet att ordna mera gemensamma 

program för hela skolan. Eleverna har uppskattat och deltagit ivrigt i alla evenemang. 

 

Målet har nåtts 

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  
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Målet har nåtts  

 

2.2 Skolans egna mål 

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

Mål 1  En fungerande vardag i Alberga skola 

 

Under läsåret strävar vi efter att bli bekanta med den nya skolbyggnaden och bygga upp fungerande 

vardagsrutiner. Skolans vardag påverkas också av den rådande coronapandemin. 

Vuxna vägleder eleverna i de nya utrymmena.  

Vi strävar efter att samarbeta inom skolan och över enhetsgränserna.  

Kontinuitet och rutiner skapar en trygg vardag för eleverna. Vi samarbetar med de andra enheterna och 

kommer överens om mat- och rasttider, rastregler, användning av gemensamma utrymmen och redskap.  

 

Åtgärder: I skolvardagen fokuserar vi på rutiner, regler och samarbete.  

 

• klassvisa rundvandringar i skolbyggnaden 

• utlysning av skolfreden tillsammans med de andra skolorna 

• genomgång av skol- och rastregler 

• färgveckan 

• Monikkos gemensamma julkalender 

• Luciatåget 

• höstutställning ordnad av åk fsk-åk2 för finska fsk-åk2 

• klassvisa trivselenkäter 

• Alla hjärtansdagspyssel med Alberga daghem och förskola 

• Småstjärnor 

• frisbeegolf med FSI 

 

Mätare:  

Kontinuerlig uppföljning av att vardagen i skolan löper.  

Eleverna har anpassat sig väl till den nya skolmiljön, förhållit sig bra till de nya skolreglerna samt anpassat 

sig väl till gällande coronarestriktioner. Stundvis lättare coronarestriktioner möjliggjorde flexiblare 

samarbete inom den egna skolan och med utomstående aktörer. Mindre samarbeten har även förkommit 

över enhetsgränserna.  

Målet har nåtts 

SFN 

Mål:  

Målet med samarbetet mellan förskolan, åk 1 och åk 2 är att underlätta övergången från förskola 

till skola. Barnet övar samarbete (med andra barn och vuxna) samt får på egen nivå ta del av olika 

övningar. 

Åtgärder:  
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Förverkligas genom övningar där barnen är aktiva och får samarbeta med varandra. T.ex. en 

utställning med temat höst. Utställningen innehåller barnens alster och barnen får även vara 

aktiva och göra övningar i anknytning till matematik (t.ex. spela spel, känna igen siffror, uppskatta, 

addera, subtrahera och multiplicera). Till utställningen bjuds även in fsk-åk 2 från Leppävaaran 

koulu. 

Utomhusmatematik med redskap från Mattelandet. Barnen delas in i grupper på tre (fsk, åk 1, åk 

2). Barnen får samarbeta och utföra uppgifter på egen nivå samt motionera. 

Mätare:  

Kontinuerlig uppföljning av aktiviteterna samt diskussion med barnen kring aktiviteterna. 

Barnen var aktiva då de tog del av höstutställningen. De tittade intresserat på alstren, diskuterade 

alstren samt deltog ivrigt i de olika aktiviteterna. 

Under utomhusmatematiken höll barnen konstant igång och samarbetade flitigt för att lösa de 

olika uppgifterna. 

 

 


