Billeshögsskolan 2010/2011
Skola
Trygghet och trivsel

Lokala mål

Skolan har ett främjande och förebyggande arbete när det
gäller likabehandling.
Det råder arbetsro.
Vuxna reagerar på regelbrott.
(Qualis steg 2)

Målkriterier

80 % av alla barn och elever ska instämma helt eller delvis i
frågan om arbetsron i Qualisenkäten.
Övriga lokala mål är uppnådda.

Hur arbetar vi för att nå målen?
Tillsammans med eleverna definiera vad som menas med
arbetsro.
Ordna alternativa lokaler till de elever som inte känner
arbetsro i klassrummet.
Lugn musik.
Hörselkåpor.
Metoder för att veta att vi nått målen
Vad?
Arbetsro
Definition av arbetsro

När?
Tidigt under
vårterminen
Regelbundet i
klasserna

Hur?
Qualisenkät

Ansvarig
Rektor

Diskussioner i klasserna Klasslärarna

Billeshögsskolan 2010/2011
Skola
Delaktighet
Lokala mål

Metoder utvärderas och utvecklas kontinuerligt för att göra
eleverna och deras föräldrar delaktiga.
(Qualis steg 4)

Målkriterier

Målet är uppnått när 80 % av eleverna instämmer till stor
del eller helt i påståendet ”Jag har inflytande över de delar
av verksamheten som jag är berörd av”.

Hur arbetar vi för att nå målen?
Arbeta med de Individuella Utvecklingsplanerna så att de
blir ett levande dokument och används i vardagen.
Tillsammans med mentor väljer eleven ut arbeten att spara
i sin pärm (portfolio).
Arbeta för att eleverna ska bli mer delaktiga under
utvecklingssamtalen. Eleverna får hjälp och tid att
förbereda någon uppgift inför samtalet.
Föreläsning om Elevledda utvecklingssamtal av Ulrika
Gigård i Helsingborg 2010-09-20. Diskussioner i
arbetslagen efter föreläsningen. Hur ska vi utforma
elevernas delaktighet?
Metoder för att veta att vi nått målen
Vad?
IUP styr
uppläggningen av
lärandet
Elevaktiva
utvecklingssamtal
Arbetet med
portfoliepärmen

När?
I mitten av
vårterminen

Hur?
Utvärdering i
tvärgrupper

Ansvarig
Arbetslagsledare

Inför och efter
vårens
utvecklingssamtal
I mitten av
vårterminen

Diskussioner i
arbetslagen

Arbetslagsledare

Utvärdering i
tvärgrupper

Arbetslagsledare

Billeshögsskolan 2010/2011
Skola
Kunskaper och färdigheter
Lokala mål

Kunskapsresultaten är goda i jämförelse med egna
förutsättningar och jämförbara skolor.
Skolan har utifrån de nationella styrdokumenten utvecklat
kriterier och metoder för att säkerställa en likvärdig
bedömning av kunskaper och färdigheter.
(Qualis steg 4)

Målkriterier

Målet är nått när kriterierna och metoderna för en likvärdig
bedömning är klara och tillgängliga för undervisande lärare,
elever och vårdnadsinnehavare.

Hur arbetar vi för att nå målen?
Arbetslagen arbetar fram mål för de olika årskurserna
utifrån kursplanerna i samtliga ämnen förutom no- och soämnena.
Arbetslagen arbetar fram avprickningsscheman för målen i
no och so.
Alla lärare gör bedömningar i Rexnet.
Metoder för att veta att vi nått målen
Vad?
Mål/avprickningsscheman
för alla årskurser och
ämnen
Alla bedömningar sker i
Rexnet.

När?
Före
sommarlovet
Före
sommarlovet

Hur?
Ansvarig
Målen läggs på skolans Arbetslagsledarna
hemsida alternativt på
Rexnet.
Rexnet används för
Undervisande lärare
bedömning

Billeshögsskolan 2010/2011
Skola
Miljö
Lokala mål

Påbörja arbetet mot ”Grön flagg”.

Målkriterier

Målet är uppnått när vi har formulerat målen för hur vi ska
arbeta med ”Grön flagg” och påbörjat arbetet med dessa.
Målet är uppnått när eleverna vet grunderna för
källsortering och varför man källsorterar, när matrådet
fungerar tillfredställande samt när vi har haft miljövecka.

Hur arbetar vi för att nå målen?
Diskutera och formulera mål och arbetsmetoder för ”Grön
flagg”.
Arbeta praktiskt med källsortering tillsammans med
eleverna.
Utveckla matrådets arbete med representanter från alla
klasserna och dagordning.
Miljövecka på våren i samband med Skräpplockardagen.
Metoder för att veta att vi nått målen
Vad?
Diskutera och
formulera mål och
arbetsmetoder
Miljövecka
Matråd

När?
Regelbundet

Hur?
Pedagogisk diskussion

Ansvarig
Arbetslagsledarna

Efter
miljöveckan
Slutet av
vårterminen

Utvärdering

Arbetslagsledarna

Utvärdering

Rektor

