Förskola

Förskoleklass, grund – och
särskola samt fritidshem

Gymnasieskola och
vuxenutbildning

Kunskaper och lärande
Verksamheten
 stimulerar och utvecklar nyfikenheten, leken
och lusten att lära

Kunskaper och lärande

Kunskaper och lärande
Verksamheten präglas av studiero och trivsel.
Eleverna upplever att de tar ansvar för sitt
arbete.
Verksamheten utmanar eleverna att utveckla
sitt lärande och sina kunskaper.
Eleverna formulerar egna mål för sitt arbete i
skolan.
Den individuella utvecklingsplanen styr elevens
arbete.

Barn från 3 år är med på utvecklingssamtalet.

Verksamheten står för studiero, trivsel och ett
lustfyllt lärande.
Lärandet kännetecknas av variation och kreativitet.
Eleverna tränas i att ta ansvar för och reflektera över
sitt eget lärande och resultat.
Eleverna har kännedom om lärandets syfte och mål
samt grunder för bedömning.
Den individuella utvecklingsplanen styr elevens
arbete.
Verksamheten erbjuder god och näringsrik kost.
Verksamheten erbjuder bra ute- och innemiljöer.
Under årskurs 7 till 9 har eleverna möjlighet att inom
vissa ämnesområden välja fördjupning och språk.

Måluppfyllelse

Inflytande



erbjuder god och näringsrik kost samt bra
ute- och innemiljöer



bedriver hälsofrämjande arbete

Inflytande
Barnen uppmuntras att göra egna val och deras
initiativ tas tillvara.

Barn och föräldrar uttrycker att verksamheten
 står för trygghet


står för ett respektfullt och professionellt
bemötande



stimulerar och utvecklar barnens nyfikenhet
och lust att lära



erbjuder god och näringsrik kost



tar tillvara barnens egna val och initiativ

Uppföljning
Genom brukarenkät, enkätanalys och lokala
arbetsplaner.

Eleverna har inflytande över sitt lärande och
är delaktiga i sin planering och utvärdering.
Föräldrar inbjuds till delaktighet och engagemang
genom föräldraråd eller motsvarande.
Föräldrarna har möjlighet att besöka och vara
närvarande under skoldagen.

Måluppfyllelse
Nationella provresultaten höjs i varje elevgrupp vid
varje provtillfälle.
Meritvärdet i åk 9 och behörighet till gymnasiet ska
öka.
Eleverna tränas i och har rutiner för att dokumentera
och reflektera över sitt lärande och sitt resultat.
Eleverna når målen i sina individuella
utvecklingsplaner.

Uppföljning
Genom nationella prov, brukarenkät, enkätanalys och
lokala arbetsplaner.

Inflytande
Eleverna har inflytande över sitt lärande och
är delaktiga i sin planering och utvärdering.

Måluppfyllelse
Eleverna når målen i sina individuella
utvecklingsplaner.
Betygsresultaten för elever ligger på minst
rikssnittet.
Tre år efter avslutad utbildning har minst 80 %
av eleverna på respektive program eller
vuxenutbildningsform arbete eller har
påbörjat fortsatta studier.

Uppföljning
Genom betygsresultat, statistik, enkäter och
lokala arbetsplaner.
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Svalövs kommuns skolplan

SKOLPLAN

Undervisning och lärande i Svalövs
kommun syftar till att ge barn, ungdomar
och vuxna möjlighet att utvecklas till att bli
aktiva, kreativa, kompetenta och
ansvarskännande individer och medborgare.
Förskolans och skolans viktigaste
styrdokument är de nationella läroplanerna
och kursplanerna. Svalövs kommuns
skolplan grundar sig på dessa.
Normer och värden
Svalövs kommuns verksamheter möter
eleverna utifrån deras individuella behov,
förutsättningar och intressen. Skolformerna
präglas av trygghet och ett respektfullt och
professionellt bemötande.

2012 - 2014
Svalövs kommuns skolor
ger kunskaper för livet, i delaktighet,
trygghet och harmoni

För mer information se
www.skolverket.se eller
www.svalov.se
Utbildning & barnomsorg

Svalövs kommun har nolltolerans mot
kränkande behandling och använder sig av
fungerande antimobbningsprogram.
Verksamheten präglas även utav FN: s
konvention om barns rättigheter.
Metoder för hur vi arbetat
Förutom de nationella styrdokumenten har
vi tagit del av vad medborgarna tycker är
viktigt i skolan. Detta är gjort genom
medborgardialoger och enkäter.
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Svalövs kommun, 268 80 Svalöv
Besöksadress Herrevadsgatan 10

Efter överenskommelse med skolan är alla
föräldrar VÄLKOMNA att besöka och följa
undervisningen/verksamheten under
skoldagen.

Tel 0418-47 50 00 • Fax 0418-47 50 26
e-post: info@svalov.se • www.svalov.se

