Alla skolor siktar mot A Barnens och
elevernas lärande och personliga
utveckling

”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande
och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna
utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de
kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå
längre i sin kunskapsutveckling. ” SkolLagen 3 kap 3§

- Våra elever trivs och känner sig trygga genom att vi lyssnar på eleverna och lyfter fram deras positiva sidor
och markerar mot negativt beteende. Vi har ett öppet och tillåtande klassrumsklimat, där varje elev får göra sin
röst hörd, vara sig själv, våga säga fel och stå för sina åsikter.
- Våra elever har inflytande och är delaktiga i sin kunskapsutveckling genom att aktivt delta i skolans
planeringsarbete genom medverkan i våra olika elevråd. Eleverna planerar sitt arbete och formulerar och
utvärderar sina mål utifrån kunskapskraven, med individuell vägledning bland annat på mentorstiden.
- Vi är positiva och tydliga ledare som skapar tillit och förtroende genom att skapa en optimal lärandemiljö,
där vi är engagerade och har positiva och höga förväntningar på eleverna. Vi har tydliga regler och är
konsekventa när vi skapar möjligheter för alla att utvecklas. Vi ställer krav på eleverna så att de anstränger sig i
sitt skolarbete. Utan egen ansträngning nås ingen framgång.
- Vi tydliggör mål och bedömning genom att synliggöra och förklara vad som krävs av eleven för att nå de
olika kunskapskraven. Vi bedömer elevernas arbete formativt och arbetar med kamratbedömning och
elevexempel i vår undervisning, till exempel med metoder såsom ”two stars and a wish” och miniwhiteboards.
- Vi visar på goda exempel och uppmuntrar till kreativitet genom att stimulera och lyfta fram goda
prestationer både socialt och kunskapsmässigt. Vi är öppna för elevernas tankar, fantasier och idéer. Vi visar
upp elevernas arbeten för föräldrar och andra elever, genom redovisningar och utställningar. Vi uppmuntrar
olika lösningsförslag och stimulerar till detta genom öppna frågor. Vi har konkreta och intressanta mål, som
skapar drivkraft hos eleverna.
- Vår undervisning stimulerar varje elev genom att utgå från elevernas intressen och vardag. Vi väcker deras

nyfikenhet genom att variera undervisningen och individanpassa arbetsuppgifterna, så att de blir relevanta
och utmanande för varje elev.

