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Beskrivning av verksamheten  

En kort presentation av skolan. Beskriv kortfattat organisation: ledning, antal lärare och övrig personal i 
procent, behörigheter och elevunderlag (F-3, 4–6, 7–9 samt fritidshem) 

Syrholns skola är en skola för åk 3-6. Under det gångna läsåret har ca 50 elever gått på skolan. 8 
pedagoger och en elevassistent har arbetat med eleverna i varierande tjänstgöringsgrad. Skolan har även 
en speciallärare/specialpedagog på 50%. På skolan finns dessutom ett fritidshem med ca 20 elever. Två 
pedagoger har arbetat där. Pedagogerna är behöriga till största delen, men i vissa estetiska ämnen och 
på fritids har obehörig personal arbetat. Skolan ligger med närhet till naturen och har en stor skolgård 
som inbjuder till lek och rekreation. Den lilla skolan kännetecknas av att alla känner alla och tar ett 
gemensamt ansvar för verksamheten och varandra. 
Verksamheten leds av en rektor. 
Skolan har tillgång till ett elevhälsoteam med skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog, specialpedagog 
och rektor som har träffar en gång per månad. 

 

Skolans vision/verksamhetsidé 

Skolan ska erbjuda eleverna den bästa möjliga utbildningen och arbeta så bra förutsättningarna möjliggör 
för att förebygga kränkningar och trakasserier.  
Alla elever lämnar skolan med god självkänsla och känner trygghet och nyfikenhet för vidare lärande och 
inför livet. 

 

Uppföljning och analys av utvecklingsområdena enligt kvalitetsredovisningen 2018/19 

Redovisa och utvärdera, hur ni arbetat med de utvecklingsområdena som ni identifierade i 
kvalitetsredovisningen förra läsåret.  
Vilka lärdomar har ni gjort under läsåret?  
Sätt era resultat i relation till förbättringsområdena och se efter: hur bör ert arbete utvecklas? 
Ska förbättringsområdena vara kvar, tas bort, preciseras eller kompletteras?  
Se till att det är tydligt för utomstående varför just dessa förbättringsområden valts 

Vi har under året arbetat med följande utvecklingsområden: Skrivning, digitalisering och 
tillgänglighet/inkluderande lärmiljöer. 
Skrivning: Vi har i alla klasser arbetat efter cirkelmodellen/genrepedagogik och vi har haft fortbildning kring 
detta. Överlag tycker vi att många elever har svårt med det formella när de skriver egna texter. Det är 
många som slarvar med stor bokstav och punkt. De lär sig det mekaniskt men när de sedan ska använda 
det i det dagliga skrivandet ser de inte riktigt kopplingen. De har dock blivit bättre på att skriva mer 
analyserande och fördjupat.  
Vi behöver jobba mer med att ge eleverna tid till att bearbeta sina texter och få dem medvetna om att det 
jobbet är viktigt. Vi skulle behöva jobba mer med färdiga texter med olika kvaliteter. 
 
Digitalisering: Vi har jobbat mycket med detta men med tanke på våra förutsättningar när det gäller 
internetuppkoppling så har man alltid behövt en plan B. En stor fördel med datorerna är när eleverna ska 
skriva texter och att de lätt kan gå tillbaka och redigera. Corona bidrog till att vi snabbade på användandet 
av ex. Teams. Vi behöver fortsätta träna på detta och sätta oss in i programmen ännu mer.  
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Vi har använt I-pads och datorer till mycket färdighetsträning. Vi har även tränat på hur man söker i olika 
sökmotorer; bildsökning, kartsökning, hur man kan använda Youtube, att hitta på hemsidor, 
källhänvisningar och upphovsrätt osv. 

 
 
Tillgänglighet och inkludering: Vi har tyckt att det ibland varit svårt att inkludera alla elever i arbetet, 
framförallt när det gäller de nyanlända. Det har ibland upplevts otydligt när eleverna skulle vara med i 
klassen och vilket material som fanns att tillgå. Det tar tid att se vad den nyanlände eleven kan göra och att 
hitta anpassat material.  Vi har haft Pedagogiska stödteamet inkopplat i en klass och deras handlingsplan 
kan vara användbar i alla klasser: ökad struktur och tydlighet är bra för alla elever.  Vi har anpassat för vissa 
elever i olika ämnen men vi kanske kan bli bättre på att stimulera alla i klassrummet. Vi behöver ägna mer 
tid att diskutera detta på gemensam a-lagstid.  
Vi har pratat länge om att organisera rasterna. Detta behöver schemaläggas till nästa termin så att några 
har ansvar för det. Vi ser att vi har elever som behöver mer strukturerade aktiviteter på rasterna. 
 
Vi kommer att fortsätta arbeta med dessa tre prioriterade mål under nästa läsår. 
 

 

Året i verksamheten 

Redogör för viktiga händelser som haft betydelse för måluppfyllelse och utveckling. Beskriv mer ingående 
något/några teman, studiebesök eller andra aktiviteter som är typiska för hur ni arbetar i verksamheten eller 
på annat vis har haft betydelse för skolan under året. Tillsyn av myndighet ska redovisas 

På skolan har vi planerat för 4 temaveckor som ska återkomma vart fjärde år så att alla elever får del av alla 
teman en gång medan de går på skolan. Detta läsår genomfördes hälsoveckan under v 42 med bland annat 
yoga, drama, orientering, frukost  - laga och äta tillsammans, körsång och löpning. Denna vecka 
uppskattades mycket av både personal, elever och föräldrar. 
 
Studiebesök: Vi har varit på skogsavverkning i skogen- vi fick se både skördare och skotare på 
promenadavstånd från skolan. Vi har samarbetat med Ica och besökt deras frukt och grönt-avdelning, där 
vi lärde oss mer om olika frukter och grönsaker. Ica organiserade även en pepparkakshustävling för åk 6 
under advent. Butikens kunder fick rösta fram ett vinnande hus. 
 
Skapande skola: Vi har haft en del aktiviteter inom skapande skola: teater (år 6), filmskapande (år 5, via 
länk), författarbesök (år 4). På grund av rådande omständigheter har det inte blivit de aktiviteter som det 
från början var tänkt utan en del har blivit inställt. 
 
Friluftsdagar: Vi hade bad, orientering och tipspromenad i Björbo under årets första friluftsdag. Vi hade 
sedan en friidrottsdag på Flodavallen där eleverna fick prova olika grenar. Vi arrangerade skoljoggen, en 
vinterdag med promenad och aktiviteter vid Kvarna, slalom för år 4 (alla på snö), Vi avslutade med en 
vandring på Kyrkstigen från Floda till Björbo där vi fick lunch vid Björboskolans skolskog. 
 
År 3 har haft barnboksprisarbete då vi läste flera böcker och studerade bilderna för att sedan rösta fram 
den författare vi ville se som pristagare. 
 
Traditionsenligt hade vi Luciafirande för föräldrar. Nytt i år var att vi var på skolan, vilket uppskattades av 
många. En del tyckte dock att det var högtidligare när det var i kyrkan. Positivt var att alla elever nu blev 
delaktiga och inte bara de som deltog i luciatåget. Eleverna bakade de kakor som serverades till fikat. 
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Läsveckor: vi hade läsveckor mellan sportlov och påsklov då vi satsade extra på läsning och samlade antal 
sidor i klasserna. 
 
Vi upplever att det varit skönt att inte haft så mycket planerat i slutet av terminen utan att vi kunnat ägna 
oss åt betyg och omdömen.  
 
Vi har inte haft tillsyn av någon myndighet under det gångna året. 

 

Kompetensutveckling 

Redogör för personalens kompetensutveckling under läsåret. (ej enskilda fortbildningsinsatser Redogör för 
hur/om fortbildningsinsatserna har bidragit till att utveckla verksamheten.  

HT: Studiecirkel kring boken: Kunskap, språk och Identitet Att undervisa Flerspråkiga elever F-6. All undervisande 
personal deltog. Mycket fokus på inkludering och språkinriktat lärande. Vinster för alla elever att arbeta 
språkinriktat betonas. Man får en introduktion i begreppen cirkelmodellen och genrepedagogiken och hur alla 
elever är hjälpta av att arbeta enligt dessa. 

 VT: Läslyft – läsa, skriva, inkludera. Vi läste modulen Skriva i alla ämnen F-3 och även här betonas 
cirkelmodellen, genrepedagogiken, vikten av dialogläsning och att verkligen diskutera och hjälpa eleverna 
att få lässtrategier 
Detta har bidragit till bra diskussioner, vi har fått många påminnelser, bekräftelse på att vi gör rätt samt 
nya idéer. Under vårterminen blev det lite splittrat då det ibland dröjde extra länge mellan träffarna 
eftersom vi förberedde oss för en eventuell stängning, personal var sjukskriven, och några missade 
träffarna pga sjukdom. Läslyftet var också lite mer inriktat mot de yngre eleverna och även om det gick att 
applicera på alla elever så vore det bättre att nästa fortbildningsinsats ger en bredare bild och exempel på 
hur man jobbar med mellanstadieelever också. 
Betyg och bedömning: under en studiedag v 44 hade vi betyg och bedömning i 
ämnesgrupper/årskursgrupper i hela kommunen. Detta följdes upp med en eftermiddag senare på hösten. 
Schoolsoft – studiedagen i mars var tydlig och bra. Positivt att vi fick tid till att arbeta med det som vi 
dagligen brottas med och behöver mer kunskap om. 
Teams och digitala verktyg: Har fått viss kompetensutbildning men behöver mer och det hoppas vi få under 
kommande läsår. 
Dessutom har många gått på olika NTA-kurser. 
 

 

Digitalisering 

Hur arbetar ni med digital kompetens och utveckling? Hur har fortbildning av personal skett? 

Vi har under läsåret haft problem med nätet på skolan och det har satt käppar i hjulet för oss när vi har 
planerat att prova våra digitala verktyg i klasserna. Vi har dock haft IKT pedagogen här vid några tillfällen 
och alla elever har kommit igång med att använda sina datorer och I-pads till olika övningar. Det var tänkt 
att det skulle bli mer av detta men sjukdom och restriktioner gjorde att det stannade vid några tillfällen. En 
del klasser har använt datorerna mer till olika informationssökning, färdighetsträning, filma och skriva olika 
texter, andra har använt dem lite mindre. Vi har haft fortbildning i Teams och hur man kan använda det och 
detta behöver vi fortsätta med. Till höstterminen planerar vi en rejäl fortbildningsinsats inom digitalisering 
och vi har även fått löfte om att kapaciteten på nätet ska bli betydligt bättre efter sommaren. 
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Studie och yrkesvägledning 

Hur arbetar ni med Studie och yrkesvägledning som hela skolans ansvar? 

Vi har arbetat med arbetsmaterialet från UF: Vårt samhälle i åk 4 och 5 under våren. 
Studievägledaren från Mockfjärd har varit på besök hos sexorna och pratade om utbildning och yrken. 
Representanter från högstadiet var till åk 5 och pratade om språkval och betydelsen av att kunna språk. 
Vart fjärde år kör vi ett tema: “Vår framtid” som belyser detta, dock inte i år. I och med att vi kör temat vart 
fjärde år får alla elever vara med om detta en gång under sin tid på Syrholn. 
Vi har dessutom diskussioner kring yrken, hur samhället fungerar och varför man behöver jobba samt om 
framtiden och hur eleverna vill ha det när de blir vuxna. Eleverna fick även vara med och lämna idéer till 
politikerna om hur de vill att de framtida samhällena Björbo och Dala-Floda ska se ut. Vi pratar regelbundet 
om varför det är viktigt att gå i skolan och att göra sitt bästa. 

 

Fritidshemmet 

Beskriv hur samverkan mellan grundskola och fritidshem ser ut.  

De flesta eleverna som går på Fritidshemmet Rövarkulan går i Björbo skola år F-2. Eleverna bussas till och 
från Björbo. Vi pedagoger på fritidshemmet i Dala-Floda har på grund av detta inte inblick i det dagliga 
arbetet på samma sätt som de som arbetar på plats i Björbo. 
 
Pedagogerna från fritidshemmet Rövarkulan är rastvärdar och resurs i klass. En av pedagogerna undervisar 
i de estetiska ämnena på Syrholns skola. På detta sätt får de regelbunden insyn i arbetet i klasserna. 
Fritidspedagogerna deltar även i diskussioner kring elever och andra skolfrågor. En representant från fritids 
är med på klasskonferenser 
 
Fritidshemmen i Dala-Floda och Björbo samverkar till stor del under loven och på det sättet får personalen 
större överblick för hur man jobbar på de olika fritidshemmen och vad man gör i skolans lägre åldrar. 

 

Berätta hur du som rektor planerar och följer upp fritidsverksamheten så att den stimulerar elevernas 
utveckling och lärande samt erbjuder en meningsfull fritid. 

Rektor har haft diskussioner med fritidspedagogerna och deltagit i aktiviteter och gjort verksamhetsbesök 
för att få en bild av hur verksamheten fungerar. Rektor har tagit del av pedagogiska planeringar och följt 
verksamhetens planeringar via Schoolsoft. 

 

Beskriv hur du som rektor utvärderar och analyserar fritidsverksamheternas arbete för att definiera behov av 
utvecklingsinsatser för verksamhetens måluppfyllelse. 

Fritids Rövarkulan har en väl fungerande verksamhet med erfarna pedagoger. Barn och föräldrar är nöjda 
med verksamheten. Samarbetet med skolan fungerar bra men eftersom de flesta barnen gått i skolan i 
Björbo så har man inte haft så många tillfällen till samplanering. De båda fritidshemmens planeringstid har 
dock legat samtidigt och man har haft kontakt. 
I den ursprungliga planeringen jobbade en pedagog ensam större delen av eftermiddagarna men efter lite 
justeringar kunde vi öka bemanningen. 
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Analys och Åtgärder för utveckling 

Inför nästa års schemaläggning kommer vi att lägga två personal på eftermiddagarna fram tills de flesta 
elever slutar. Detta för att skapa trygghet för personalen och möjliggöra aktiviteter.  
Fritidspersonalen jobbar ihop med lärarna under dagarna men har inte haft möjlighet att vara med på 
deras arbetslag. En möjlighet för nästa år skulle kunna vara att sätta in vikarie på fritids vissa gånger när a-
laget har speciella frågor att ta upp. 
Om möjligt ska vi lägga in fler gemensamma planeringstillfällen mellan Björbo och Syrholn under 
kommande läsår för att få större insyn i skoldagen för de lägre åldrarna i Björbo. 
Ökat samarbete mellan de båda fritidshemmen kan även skapas genom att en pedagog från Ht 20 kommer 
att arbeta på båda fritidshemmen. Genom att slå ihop de båda verksamheterna över loven ges också ökade 
möjligheter till samarbete. 

 

 

Betyg och bedömning 

Hur arbetar ni för att säkerställa en likvärdig bedömning (och betygssättning) som utgår från de nationella 
målen och kravnivåerna?  
 

Gemensam rättning vid nationella prov. Vi har suttit två lärare tillsammans och rättat och kunnat diskutera 
med varandra. 
Kommungemensamma träffar kring betyg och bedömning där vi kunnat ta upp funderingar vi har och hört 
hur man gör på andra skolor, hur andra lärare tänker. Man har även stor nytta av de exempel som ges i 
bedömningshäften till nationella prov där man får en blick för vad som krävs för olika betyg. 

 
 
Analys och åtgärder för utveckling 

Positivt att få träffa lärare från andra skolor i kommunen och diskutera bedömning. Det vill vi fortsätta 
med.  
Positivt att skriva proven digitalt så att de blir avidentifierade.  

 

 

År 6 
 

Måluppfyllelse: redogör för betygsfördelningen, i procent, för pojkar och flickor, i slutbetyget år 6 
(hur många procent av eleverna, pojkar resp. flickor av totalen når de olika betygsstegen?  
ex. 10 pojkar/ 20 elever blir 50% och 10 flickor/20 blir 50%) 

 

Totalt antal elever:  9  =  6 pojkar   och    3 flickor 
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Betyg i procent A B C D E F - 

 p f p f p f p f p F p f p f 

Bild 0 0 11,1 22,2 22,2 11,1 22,2 0 11,1 0 0 0 0 0 

Engelska 0 0 11,1 22,2 11,1 11,1 22,2 0 11,1 0 11,1 0 0 0 

Hem- och 
konsumentkunskap 

0 0 0 33,3 11,1 0 22,2 0 33,3 0 0 0 0 0 

Idrott och hälsa 0 11,1 11,1 11,1 22,2 11,1 0 0 33,3 0 0 0 0 0 

Matematik 0 0 11,1 0 11,1 22,2 33,3 0 0 11,1 11,1 0 0 0 

modersmål               

Musik 0 0 0 0 0 22,2 0 22,2 44,4 11,1 0 0 0 0 

Biologi 0 0 22,2 33,3 22,2 0 11,1 0 0 0 11,1 0 0 0 

Fysik 0 0 22,2 11,1 22,2 11,1 11,1 11,1 11,1 0 0 0 0 0 

Kemi  0 0 0 0 44,4 33,3 11,1 0 0 0 11,1 0 0 0 

Geografi 0 0 0 0 22,2 22,2 33,3 11,1 11,1 0 0 0 0 0 

Historia 0 0 0 0 11,1 11,1 44,4 11,1 0 11,1 11,1 0 0 0 

Religionskunskap 0 0 0 0 33,3 22,2 22,2 0 11,1 11,1 0 0 0 0 

Samhällskunskap 0 0 0 0 0 0 33,3 22,2 22,2 11,1 11,1 0 0 0 

Slöjd 0 0 11,1 22,2 22,2 11,1 22,2 0 11,1 0 0 0 0 0 

Svenska 0 0 22,2 22,2 11,1 11,1 11,1 0 11,1 0 11,1 0 0 0 

Svenska som 
andraspråk 

              

Teknik 0 0 22,2 22,2 33,3 11,1 0 0 11,1 0 0 0 0 0 
 

Analys och bedömning av måluppfyllelse år 6 

• Kommentera skolenhetens resultat i år 6 avseende andel elever som når målen i alla ämnen, samt 
sammantaget meritvärde.  

• Vilka av betygen i skolår 6 ska särskilt uppmärksammas och följas upp? 

• Kommentera och analysera resultaten över tid, mellan ämnen och mellan elevgrupper i syfte att se 
vad skolan kan förändra till nästkommande år.  (Vad har vi gjort eller inte gjort i undervisningen som 
kan förklara resultaten?) 
 

I vissa fall presterade eleverna bättre än förväntat medan andra överraskade negativt.  Flera av eleverna 
skulle kunna lägga ner mer tid på skolarbetet. Eftersom eleverna är så få detta år så är det svårt att dra 
några slutsatser men årets 6:or har något lägre nivå än föregående år. Eftersom de varit så liten klass har 
de haft god sammanhållning och arbetsro, kanske blir det mer driv för vissa i en större grupp. Denna klass 
har också haft många lärarbyten samt under tvåan till femman gått i en åldersintegrerad grupp tillsammans 
med årskursen under. Gruppen var då både stor och spretig och läraren behövde försöka lägga sig på en 
mellannivå för att försöka fånga så många som möjligt Detta kan ha bidragit till att eleverna inte i samma 
utsträckning fått möjlighet till att utmanas med svårare uppgifter.    

 

Nationella provresultat år 6: Andel A- F, VT 20 

Betyg i procent A B C D E F - 

 p f p f p f p f p F p f p F 

Svenska               

Matematik               

Engelska               
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Analys och bedömning av måluppfyllelse på de nationella proven i år 6 

• Vad har påverkat elevernas resultat – i positiv eller negativ riktning?  

• Finns det delområden som får höga respektive låga resultat? 

• Vilka effekter av undervisningen kan ni se?  

• Vilka andra faktorer än undervisning kan ha spelat in?  

• Vilken faktor bedömer ni har haft tyngst påverkan på resultaten?  
 

Eftersom vi har varit drabbade av Corona och de nationella proven blev inställda kan vi inte göra någon 
analys. 

 

 

År 3 
 

Andel elever som nått målen i de nationella ämnesproven, VT 20 

Totalt antal elever:  x   =  8 pojkar och    5 flickor 

 

  

 

 

Kommentera skolenhetens resultat i år 3 avseende de nationella ämnesproven. Finns det delområden som får 
höga respektive låga resultat? Analysera resultaten. (Vad har vi gjort eller inte gjort i undervisningen som kan 
förklara resultaten?) 

Det har gått väldigt bra för eleverna på de olika delproven. Det är en elev som inte nått kravnivån i svenska. 
Sedan är det en annan elev som inte har nått kravnivån på ett av delproven i matematik och på ett av 
delproven i svenska. Detta var i enlighet med de svårigheter vi visste att de hade. Det finns inget delprov 
som sticker ut med speciellt låga eller höga resultat rakt över. Överlag har eleverna höga resultat på 
samtliga delprov. 

 

Hur ser måluppfyllelsen ut i övriga ämnen i år 3?  

Överlag ser måluppfyllelsen bra ut alla i övriga ämnen. 

 

Analys och bedömning av måluppfyllelse år 3 

Kommentera skolenhetens resultat i år 3 avseende andel elever som når målen i alla ämnen (Vad har vi gjort 
eller inte gjort i undervisningen som kan förklara resultaten?) 

Betyg angivet  
i procent 

Nått 
kunskapskraven 

Ej nått 
kunskapskraven 

 p f p f 

Svenska  53,8 38,5 7,7 0 

Matematik 61,5 38,5 0 0 
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Alla elever når i dagsläget målen i alla ämnen utom en elev som inte når målen i svenska. Detta beror på att 
eleven har ett annat modersmål och inte har hunnit i kapp ännu. Att de andra eleverna har nått målen kan 
bero på att undervisningen har varit genomtänkt, strukturerad och utgått från deras personliga 
kunskapsnivå. Det har varit bra att få följa dem under tre år och därmed kunnat ha en röd tråd i 
undervisningen och ta vara på elevernas intressen, tankar och funderingar samt kunnat utmana dem där 
det har funnits behov. 

 

 

Skolans och fritidshemmets fortsatta kvalitetsutvecklingsarbtete för läsåret 
2020/2021 

 

Prioriterade områden grundskola  

Vad ska vi 
göra? 

Varför? Hur? När? Vem har 
ansvaret? 

När och hur 
följer vi upp? 

digitalisering Personal och 
elever blir 
förtrogna med 
dator/I-pad och 
använder dem 
naturligt i 
undervisningen 

Fortbildningsinsats för 
personalen under året där 
man gör aktiviteter med 
eleverna, 
Använda datorerna mer och 
träna på det vi lär oss på 
fortbildningen. 

Läsåret 
20/21 

All 
personal 

Utvärderingar i 
december 2020 
och juni 2021 
samt under 
fortbildningens 
genomförande 

inkludering Minska 
utanförskap och 
ge alla elever en 
god självkänsla. 

Värdegrundsarbete,tydlighet 
och struktur i 
undervisningen, se till att 
hjälpmedel finns för de 
elever som behöver det, 
gruppstärkande aktiviteter, 
tydligt förebyggande arbete 
mot kränkningar, 

Läsåret 
20/21 

All 
personal 

Elevenkäter i 
nov/dec och 
april. 
Återkommande 
diskussion 
kring dessa 
frågor på a-lag 
varannan 
vecka. 

Skriva/ läsa Fortsätta 
utveckla 
läsandet och 
skrivandet på 
skolan genom att 
stärka elevernas 
förmåga att 
förstå det de 
läser och skriva 
olika texter 

Bli förtrogen med och 
använda cirkelmodellen och  
genrepedagogiken. 
Använda sig av dessa 
modeller när man skriver i 
alla ämnen och jobba 
ämnesintegrerat. 
Använda läromedel i 
svenska där detta gås 
igenom steg för steg på ett 
pedagogiskt sätt. 
Jobba med 
läsförståelsestrategier på 
olika sätt. 
 

Läsåret 
20/21 

All 
personal 

A-dag i januari 
samt a-dag i 
juni 
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Prioriterade områden fritidshemmet Rövarkulan 

Vad ska vi 
göra? 

Varför? Hur? När? Vem har 
ansvaret? 

När och hur 
följer vi upp? 

Utveckla 
matematik 
och No-
ämnen  

Intresse finns 
hos eleverna. 
Prioritera och 
lyfta dessa 
ämnen. 

Inköp och 
iordningställa 
material 

Höstterminen 
2020 

Pedagogerna Utvärdering med 
eleverna i 
november via 
samtal. 

Kreativitet 
och skapande 

Öka elevernas 
finmotorik 
samt ta tillvara 
på elevernas 
önskemål, 
kreativitet och 
intresse.  

Erbjuda både 
hård och mjuk 
slöjd. Olika 
konstnärliga 
uttryck. 

Olika aktiviteter 
under 
verksamhetsåret. 

Pedagogerna Efter avslutad 
aktivitet som 
utställning och 
samtal och 
dokumentation 
med foto. 

Uteaktiviteter 
och friluftsliv 

Främja 
rörelseglädje 
och intresse 
för djur och 
natur.  

Använda 
skolgården, 
skolskogen och 
närliggande 
friluftsområden 
för rekreation, 
vila och 
pedagogisk 
verksamhet. 
Involvera 
eleverna i att 
förklara och 
leda aktiviteter 
och lekar. 

Löpande under 
verksamhetsåret 
för att följa 
årstidsväxlingarna. 

Pedagogerna Utvärderar 
tillsammans med 
eleverna efter 
olika teman 
under 
verksamhetsåret. 

 

  


