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Bakgrund 

 

På Vialundskolan är kunskap i fokus. 

En skolas främsta tillgång är dess elever och personal. I undervisningssituationen är det 

lärarna som står eleverna närmast. För att eleverna ska få maximal utdelning i sitt 

kunskapsinhämtande ska fokus ligga på utveckling av undervisningen och elevernas 

delaktighet i sitt eget lärande.  

Vid terminsstart läsåret 2013/2014 sjösattes den första Vialundsguiden och det här är 

den sjunde versionen i ordningen. Syftet är bibehålla gemensamma riktlinjer, god 

struktur och tydlighet för personalgruppen då det kommer till att arbeta mot skolans 

viktigaste mål – att alla elever ska ligga i sin personliga framkant. 

Vialundsguiden ska ses som en handledning vilken utifrån resultat och behov förändras 

över tid. Den utger sig inte för att bestämma undervisningsmetoder, stoffurval eller 

dylikt, utan ger en grund för gemensamma rutiner i skolsituationen. Forskningen är enig 

om att gemensamma mål, vilka alla arbetar mot och förhåller sig till, är ett 

framgångskoncept. 

Vialundsguiden är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet och arbetas fram 

läsårsvis av personalstyrkan, genom kontinuerliga utvärderingar och analyser av 

resultat och trivselenkäter. Elevintervjuer och kollegiala besök är ytterligare underlag 

som färgar innehållet. Guiden delges personalen vid läsårsstart. Vialundsguiden 

kompletterar skolans verksamhetsplan där mål tydliggörs inför varje nytt läsår. 

 

 

Erica Rosenkvist  Marika Jonsson  

           Rektor   Ledningsresurs 
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Vialundskolans rutiner 

ETABLERA KONTAKT, VÄRDEGRUNDSARBETE 

Pedagoger på skolan bär ansvaret för att goda lärmiljöer upprättas i alla 

undervisningssituationer. Samtliga vuxna på skolan tar ett gemensamt ansvar för en god 

arbetsmiljö som präglas av trygghet, acceptans och trivsel under hela skoldagen och i alla 

våra ytor. 

SAMSPELSÖVNINGAR OCH AKTIVITETER 

Likabehandlingsplanen pekar på det främjande och förebyggande värdegrundsarbete 

som ska ske i klasser/grupper fortgående och att utveckla det arbetet är också en del 

av vårt systematiska kvalitetsarbete. Använd gärna de förslag på övningar som 

sammanställts av elevhälsan under tidigare läsår och fylls på kontinuerligt, se här: 

Teams – Arb_Vialund Ämneslag & Lärgrupper - Trygghetsgrupp – Tips 

värdegrundsövningar  

Längst bak i denna guide finns ytterligare exempel på material att använda kring 

kommunikation och hur man förhåller sig kring det både IRL och på nätet samt 

material från SIDA med förslag på metoder och övningar. På skolan genomför vi 

gemensamma aktiviteter som ett led i vårt främjande arbete för att skapa god trivsel 

och studiemiljö (se bilaga 1).  

Mentorerna har huvudansvaret för värdegrundsarbetet i respektive klass. Elevhälsan 

stärker upp arbetet när behov av detta har identifierats, alternativt lyfts av mentorer. 

Även rastverksamhetens personal kan involveras för insteg kring samarbetsövningar 

och andra gruppstärkande aktiviteter, tex. Macho-fabriken.  

I enlighet med Puls för lärande och arbetet kring 10 goda vanor utvecklar samtliga 

undervisande pedagoger det aktiva klassrummet. Detta görs som en integrerad del av 

undervisningen i 

samtliga årskurser. Se 

länktips sist i 

Vialundsguiden. 

Forskning visar entydigt 

att det finns ett starkt 

dubbelriktat samband 

mellan studieresultat 

och hälsa. Goda resultat 

leder till bättre hälsa 

samtidigt som god hälsa 

ger bättre 

förutsättningar att nå 

kunskapsmålen. 

https://teams.microsoft.com/l/file/9E91B52C-9680-4CA0-8668-C77D1A519770?tenantId=8c858b56-17a1-45a5-8344-684dfcc2c6f1&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Fkumlakommun.sharepoint.com%2Fsites%2FArb_Vialundmneslaglrgrupper%2FDelade%20dokument%2FTrygghetsteam%2FV%C3%A4rdegrundsarbete%20med%20klasser-grupper%2FV%C3%A4rdegrunds%C3%B6vningar%20tips.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Fkumlakommun.sharepoint.com%2Fsites%2FArb_Vialundmneslaglrgrupper&serviceName=teams&threadId=19:81520cb12cf148818184c96e57decda4@thread.skype&groupId=f073cf84-62f6-407f-bb49-866588574dd6
https://teams.microsoft.com/l/file/9E91B52C-9680-4CA0-8668-C77D1A519770?tenantId=8c858b56-17a1-45a5-8344-684dfcc2c6f1&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Fkumlakommun.sharepoint.com%2Fsites%2FArb_Vialundmneslaglrgrupper%2FDelade%20dokument%2FTrygghetsteam%2FV%C3%A4rdegrundsarbete%20med%20klasser-grupper%2FV%C3%A4rdegrunds%C3%B6vningar%20tips.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Fkumlakommun.sharepoint.com%2Fsites%2FArb_Vialundmneslaglrgrupper&serviceName=teams&threadId=19:81520cb12cf148818184c96e57decda4@thread.skype&groupId=f073cf84-62f6-407f-bb49-866588574dd6
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VÄRDAR 

Matvärdstid kommer även detta läsår att finnas inlagt i pedagogernas schema från 

läsårsstart. Tider för rastvärd läggs in i scheman utifrån behov under läsåret. Detta är 

framförallt ett tillfälle att bygga goda relationer utanför klassrumssituationen och på så 

sätt ett viktigt främjande arbete. Behovet ska styra, finns utifrån trygghetsperspektivet 

anledning till att göra förändringar meddelar pedagogen Trygghetsgruppen omgående. 

I och med allas gemensamma ansvar för vår arbetsmiljö är det viktigt att samtlig 

personal är väl inläst på Likabehandlingsplanen där otrygga ytor tydliggörs.  

 

REGLER OCH KONSEKVENSER 

TRIVSELREGLER 

Gå igenom reglerna med eleverna de första skoldagarna. Betona att skolans elever 

själva tagit fram och utvärderat dessa regler och att de är viktiga för en god 

arbetsmiljö. Skolans trivselregler skickas hem per post till vårdnadshavare i samband 

med läsårsstart och dessa ska skrivas under av både eleven och vårdnadshavare. 

Mentorer samlar in och förvarar underskrivna talonger. Trivselreglerna sätts upp på 

väl synlig plats i samtliga undervisningssalar. 

MOBILTELEFONANVÄNDNING 

Skolans trivselregler säger att vi i grunden har mobilfria lektioner, mobilerna 

samlas in av läraren i avsedda lådor vid lektionsstart. Utifrån aktuell 

undervisningsgrupp tar pedagogen beslut om mobillådans placering under lektionstid. 

Låsbara skåp finns att tillgå i klassrummen. Vi använder mobilen i undervisningen 

endast utifrån lärarens beslut om att det finns pedagogiska vinster med det. Ingen 

filmning utan tillåtelse osv, se tydliggörande i skolans trivselregler. 

Om en elev har glömt eller inte laddat sin Chromebook – se rutin nedan under 

Läromedel. 

ARBETE MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 

På Vialundskolan ska alla kunna arbeta med alla och det är alltid pedagogen som styr 

gruppindelningar. Grunden till detta är att ingen elev ska behöva hamna i en situation 

som skapar en känsla av utanförskap samt att möjliggöra att nya relationer kan skapas 

och gruppklimatet utvecklas.  

En sammanfattning av Likabehandlingsplanen skickas hem per post till 

vårdnadshavare i samband med läsårsstart. Mentorer går igenom planen med klassen 

under första skolveckan. Trygghetsgruppen presenterar sig i samtliga klasser vid 

läsårets början. Då lyfts bl.a. åtgärdstrappan vid kränkningar som är en mycket viktigt 
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del av Likabehandlingsplanen och som alla elever, vårdnadshavare och personal ska 

känna till.  

På höstterminens föräldramöte lyfter mentorerna planen och tydliggör hur vi på 

Vialundskolan arbetar mot mobbing och kränkande behandling. Klargör att under 

vårterminen kommer alla (elever, personal och vårdnadshavare) vara delaktiga i den 

utvärdering och kartläggning som ligger till grund för vår nya likabehandlingsplan som 

sjösätts vid nästa läsårs start. Ett exemplar av likabehandlingsplanens sammanfattning 

och skolans trivselregler ska finnas väl synligt i alla klassrum.  

INFLYTANDE OCH DELAKTIGHET 

Samtliga undervisande lärare och personal ansvarar för att eleverna har reellt 

inflytande över sin inlärning och skolsituation.  

Klassråd genomförs en gång/månad under mentorstiden. Alla elever agerar 

ordförande och sekreterare, naturligtvis med individuell anpassning utifrån behov.  

Det är viktigt att all personal stöttar eleverna i detta arbete och med tydlighet visar på 

att klassråd och elevråd är en del av skolans demokratiprocess och spelar roll! 

Mentorer hjälper eleverna med att lyfta och följa upp frågor från och till elevrådet. 

Eleverna behöver tydlig handledning för att kunna genomföra detta arbete. 

Elevråd genomförs ca tre ggr/termin, matråd hålls ca 2 ggr/läsår. Två gånger per 

termin deltar elevrådsrepresentanter på ledningsgruppens möte samt centralt elevråd 

(kommunövergripande). Vid något tillfälle under läsåret deltar elevrådsrepresentanter 

på föräldraforum.  

Elevrådet har ett eget Classroom där protokoll och information läggs ut och där man 

kan hämta aktuell mall för klassrådens dagordning. Respektive klass ska ha ett eget 

mentorsrum i Classroom, där klassråd dokumenteras.  

PROCEDURER/STRUKTUR 

IN I OCH UT UR KLASSRUMMET 

Personalen är ett föredöme. Eleverna gör inte som vi säger utan som vi gör. Var i god 

tid när lektionen börjar. Se till att det material som behövs för lektionens 

genomförande finns på plats och att mobiler samlas in direkt vid lektionsstart. Gör en 

tydlig gemensam uppstart på lektionen. Innan lektionen är slut – se över arbetsmiljön 

tillsammans med eleverna och säkerställ att bänkar är städade, skräp upplockat, 

material återlämnat. Gör ett tydligt avslut på lektionen.  

ORDNING OCH REDA I KLASSRUMMET 

Vi är alla varandras arbetsmiljö. Pedagogen har ett huvudansvar för att upprätthålla 

ordning och reda i den fysiska miljön i de utrymmen man nyttjar i samband med 
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undervisningen. Ta hjälp av eleverna för att besluta kring pappersåtervinning och 

hantering av kvarlämnat material i salen.  

 

Hyllor och skåp ska användas för förvaring, övriga ytor ska hållas rena för att förenkla 

städning och upprätthålla en god arbetsmiljö.  

 

De salar som har projektor har även kablar och fjärrkontroll som tillhör salen. Dessa 

ska inte flyttas utan alltid finnas i respektive utrymme, vilket undervisande lärare 

ansvarar för.  

 

Salsschema ska sättas upp i samtliga undervisningssalar och där markeras skoldagens 

sista lektion, då stolar hängs upp på borden.  

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER OCH EXTRA ANPASSNINGAR 

Förse de elever som ska ha en enskild skriftlig instruktion med underlag. Säkerställ att 

inläst material finns att tillgå för de elever som är i behov av detta. Pedagog tar 

omgående kontakt med specialpedagog om frågetecken finns kring stödbehov och 

lämpliga anpassningar. Viktigt att samtliga pedagoger är väl inlästa på ärendegången 

för stödinsatser (dessa går vi igenom tillsammans på konferenstid vid läsårstart).  

 

Förmågor och kunskapskrav ska synliggöras i klassrummen när man ser pedagogiska 

vinster med detta. 

LEKTIONSGENOMFÖRANDE 

PLACERING AV ELEVER  

Placeringen av elever i klassrummet är 

mycket viktigt för arbetsro och 

studiefokus. Pedagog säkerställer att 

elever med funktionsvariationer eller 

andra behov tillgodoses. Det ska finnas 

bestämda platser för alla elever i alla 

undervisningssituationer. Dessa ska 

vara bestämda av pedagog på förhand.  

Placeringslistan ska finnas väl synlig på 

tavlan i aktuell sal för att underlätta för 

både elever och personal.  

LÄROMEDEL 

Betona vikten av att eleverna har med sig 

läromedel de fått sig tilldelat och att deras Chromebook är laddad. Då eleven glömt sin 

Chromebook gäller följande; 

Nyckelstrategi 2 och 3 för formativ 

bedömning i skolan: 

”Att åstadkomma effektiva 

klassrumsdiskussioner, 

aktiviteter och 

inlärningsuppgifter som visar 

att lärande har skett.” 

 

”Att ge feedback som för 

lärandet framåt.” 
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1. Eleven uppmanas gå hem och hämta sin CB, alternativt be vårdnadshavare komma 

med den till skolan. Frånvaro rapporteras som vanligt när elev uteblir från 

ordinarie lektionstid. 

2. Eleven lånar en CB från expeditionen, i första hand under den tid som finns avsatt 

för IT-support. Vid upprepad utlåning av CB tar IT-support kontakt med 

vårdnadshavare för ytterligare stöd från hemmet. Mentorer informeras. 

Avsaknad av material får inte innebära att 

inlärningen står stilla. Bestäm om du ska 

ha med dig ”reservmedel” eller på andra 

sätt hitta vägar fram för att 

undervisningen ska möjliggöras. Digitala 

läromedel ger andra möjligheter, viktigt 

att väga in detta för att ytterligare 

utveckla undervisningen.  

PROVSCHEMA 

I Infomentors kalender ska det finnas 

tydlig information om examinerande moment för att säkerställa att eleverna får en 

rimlig arbetsbelastning. Grunden är max 2 prov/större redovisningar per vecka. 

Pedagogerna utvecklar sin planering för att jämna ut arbetsbelastningen på hela 

läsåret.  

Det är viktigt att se alternativ till traditionella prov och fortsätta utveckla den 

formativa bedömningen. Under torsdagskonferensen ca en gång/månad möjliggör 

kollegiet reparationstillfälle för eleverna tillsammans med några pedagoger enligt 

rullande schema. 

TAVELSTRUKTUR 

Vid lektionsstart: skriv upp lektionens start- och sluttid, arbetsuppgift samt mål för 

dagens lektion. Avdela alltid en sida på tavlan för detta och ha samma tavelstruktur i 

alla salar, det gör att eleverna snabbt kan hitta sina arbetsuppgifter. På tavlan ska det 

endast finnas aktuell information. I hemklassrummen ska det finnas en veckoöversikt 

på ena sidan av tavlan.  

SKOLA OCH HEM  

INFOMENTOR 

I Kumla kommun är Infomentor är den huvudsakliga kommunikationsvägen till 

vårdnadshavare och elever. Samtliga pedagoger delar med sig av planeringar och 

material i Infomentor och Google Classroom.  I Google kan vårdnadshavare få 

veckosammanfattningar av aktuella uppgifter om ansvarig pedagog aktiverar detta.  

Nyckelstrategi 1 för formativ 

bedömning i skolan: 

”Att klargöra, delge och 

skapa förståelse för 

förväntade lärandemål och 

kriterier för framsteg. 
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Då de elevledda utvecklingssamtalen genomförs i oktober/mars ska det finnas 

bedömningar i samtliga ämnen inför dessa. Det innebär att samtliga undervisande 

lärare ansvarar för att bedömningar läggs in kontinuerligt i Infomentor. 

Omdömesblanketten i Infomentor ska fyllas i av samtliga undervisande pedagoger 

senast två arbetsdagar innan planerad resultatkonferens (se konferensschema med 

deadlines i Teams/Enh_Vialundskolan 7-9/Allmänt/Dokumentcenter). 

HEMMEN 

Vid läsårets första vårdnadshavarträff utses minst två föräldrarepresentanter som 

deltar i två föräldraforum per termin. Dessa forum kallar och ansvarar ledningen för. 

Alla vårdnadshavare ska bjudas in till minst en vårdnadshavarträff samt ett 

utvecklingssamtal per termin.  

Mentorerna ansvarar gemensamt för att hemmen hålls informerade kring 

schemabrytande aktiviteter och annan viktig information. Detta görs via Nyheter i 

Infomentor (minst varannan vecka). Vid första föräldramötet får vårdnadshavare en 

kort genomgång av hur vi använder Infomentor och Google, mentorer ansvarar. 

Mentorer ansvarar för att informationsflödet mellan skola – hem fungerar.  

Om ett hem har behov av att information översätts, muntligt eller skriftligt, använder vi 

Tolkservice olika tjänster för detta. Notera att det finns en meddelandetjänst där de 

ringer och läser upp ett meddelande till vårdnadshavarna och återkopplar svar till dig 

som pedagog. Information om hur du når Tolkservice hittar du via den här länken. 

Mentorer markerar på blankett Elevuppgift vilket behov som finns vid kontakt med 

hemmet.  

https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Om-du-behover-vard/Tolkservice/Tolkning/Sa-bokar-du-tolk
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DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET 

ARBETSLAGSARBETE (AL) 

Varje period leder arbetslagsledarna arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet under 
arbetslagsträffarna. Detta dokumenteras i Teams under respektive arbetslag. Punkterna 
nedan diskuteras utifrån följande tre frågeställningar: 

1. Var är vi nu?        2. Vart vill vi nå?       3. Hur ska vi komma dit? (Konkreta åtgärder) 

 Formativ bedömning - BFL (BFL piloter leder arbetet i arbetslagen) med fokus på att 
utveckla klassrumspraktiken och involvera eleverna i deras eget lärande. Arbetet utgår 
ifrån Dylan Williams fem nyckelstrategier (se sista sidan). 

 Värdegrundsarbete; som leds av elevhälsans personal med fokus på inkluderande 
lärmiljöer (NPF), skolnärvaro och personalgruppens relationskompetens.  

 Digitalisering/IKT; fokus på inventering av behov, utbildningsinsatser och 
gemensamma workshops. Arbetet leds av skolans IKT-utvecklare. 
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ÄMNESLAG 

 
På torsdagarna arbetar vi med kollegialt arbete i mer flexibel form. Planering, uppföljning 
och utvärdering av arbetet i ämneslag: SO, NO, språk och PREST. Vissa torsdagar 
möjliggörs även kommunövergripande ämnesarbete. 
 
Ämneskonferenserna används bl.a. till pedagogiska och metodiska diskussioner för att 
finna lösningar och pröva nya vägar fram för ökad måluppfyllelse. Allt arbete utgår från ett 
medvetet elevfokus. 
 
Ämneslaget har ett gemensamt utvecklingsansvar för elevernas lärande. Det betyder att 
ämneslagen ska sträva efter att organisera arbetet, fördela/omfördela resurser och 
gruppera eleverna på det sätt som ger elever bästa möjliga stöd för lärande. Även de elever 
som är i behov av extra utmaningar ska få sina behov tillfredsställda. Grunden i vårt arbete 
är ett inkluderande arbetssätt med flexibel pedagogik. Vi lärare är resurser för eleverna. 

 
 Diskutera pedagogiska planeringar inom ämnet för att dra nytt av kompetenser 

och erfarenheter inom gruppen. Planeringarna läggs med fördel i Google Team 
Drive och rum/uppgifter skapas till eleverna i Classroom.    

 Planera undervisningen för en bra 
progression mellan årskurserna och 
arbeta över ämnesgränserna. Genom att 
sammanföra kunskapskraven i olika 
ämnen minskas arbetsbördan och 
undervisningen skapar en helhet för 
eleverna. 

 Utveckla ämnesdidaktiken genom att ta 
del av forskning, aktuell litteratur samt 
kompetensutveckling genom kollegialt 
lärande. 

 För ämnesanslagen köpa in ett allsidigt 
undervisningsmaterial som tillgodoser 
kraven och gynnar en varierad 
undervisning. 
 

LÄRGRUPPER 

Lärgrupper, där vissa är kommunövergripande, träffas cirka en gång i månaden med fokus 

på planering, uppföljning och utvärdering av arbetet inom följande områden: 

 

 BFL  

 Matematik  

 Svenska och SVA 

 Engelska 

 Musikal 2020 

 Trygghetsgruppen (likabehandlingsarbete) 

 

Nyckelstrategi 4 och 5 för 

formativ bedömning i skolan: 

”Att aktivera eleverna till 

att bli läranderesurser för 

varandra” 

 

”Att aktivera eleverna till 

att äga sitt eget lärande” 
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TEMAARBETE / ÄMNESÖVERGRIPANDE ARBETE 

För att minska snuttifieringen, finna beröringspunkter, se helheten och helt enkelt 

utöka samarbetet mellan ämnen, elevgrupper och pedagoger har vi tre grundteman 

som vi arbetar kring. Dessa utgår från del 1 och 2 i Lgr 11, skolans värdegrund och 

uppdrag samt övergripande mål och riktlinjer. Läsåret 2019/2020, se markerat år.  

    v. 34-43  v. 45-51  v. 2-23 

Läsår 1  Demokrati  Kommunikation Kultur och skapande 

Läsår 2  Barnkonventionen Identitet-relationer Hållbar utveckling 

Läsår 3  Entreprenörskap Hälsa och livsstil Internationalisering 

Grovplaneringen av läsårets ämnesövergripande arbete görs av personalgruppen i juni 

och aug-19, finns dokumenterad i Teams - Ämneslag & lärgrupper- ämnesövergripande 

arbete. Ett kontinuerligt arbete som fylls på och uppdateras under läsårets gång.  

KOLLEGIALT LÄRANDE 

KOLLEGOR 

Ett av de bästa system som finns för skolutveckling är så kallad kollegial handledning. 

Varför ska man hämta in ”experter” utifrån när de bästa pedagogerna finns på skolan? 

Utifrån skolans systematiska kvalitetsarbete och då främst läsårsutvärderingen i juni 

har mallen Kollegialt besök – uppföljning arbetats fram (se dokumentcenter Teams). 

Denna nyttjas av alla på skolan vid så kallade lektionsbesök. 

Under läsåret plockas konferenstid bort vid ett tillfälle för att alla pedagoger 

motsvarande tid genomför minst ett kollegialt besök och uppföljande samtal med 

kollega. Alla pedagoger ska få besök och besökas enligt planering som görs upp vid AL 

de första skolveckorna.  

SKOLLEDNINGEN 

Rektor kommer att göra lektionsbesök, varvid målet är att alla lärare ska ha haft ett 
lektionsbesök, med feedback, under läsåret. I perioder ligger fokus på att följa 
klasser/grupper vilket gör att fler besök kan göras hos samma pedagog. Under 
innevarande läsår görs lektionsbesöken oanmälda och fokus ligger på:  

Ledning och stimulans 

1. Undervisningens planering, innehåll och arbetsformer anpassade till elevernas behov 
och förutsättningar, inom klassrummets ram. 
 

2. Elevernas delaktighet i lärandeprocessen för att öka lusten till lärande (planering, 
innehåll, arbetsformer och utvärdering) samt pedagogens arbete med formativ 
bedömning. 
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Inspirationskällor och tips på material 

 Vialundskolan läsåret 2012-2018, analyser av resultat och undersökningar/underlag.  

 Hälsa för lärande – lärande för hälsa, en kunskapsöversikt från Skolverket 

 Aktiva metoder -  en handbok i att leda lärande utgiven av Sida, 2009  

 Skolverkets allmänna råd  

 Förslag på materialet att använda för arbete med elever kring kommunikation och hur 

man förhåller sig till detta både IRL och på nätet: 

 Material för åk 6-7 är: Jag <3 Internet från Statens medieråd:  

Material för åk 8-9 är: Ses offline. Materialet är inköpt till respektive arbetslag: 

 Handbok för klassråd – elevernas första demokratiska arena  

 Sara Falkstad och Sofia Zackrisson 2015, Demokratiakademin 

 Forskning för klassrummet - vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i 

praktiken, Skolverket 2013 

 Att följa lärande: formativ bedömning i praktiken, Dylan Wiliam 

 Hjärnstark – hur motion och träning stärker din hjärna, Anders Hansen 

 Handbok i formativ bedömning, Dylan Wiliam och Siobhán Leahy 

 Hur svårt kan det vara – en bok om hur man kan förbättra kunskapsresultaten i 

en kommun, Urban Åström och Lars Thorin 

 Synligt lärande för lärare, John Hattie  

 Teacher professional learning and development, Helen Timperley 

Sammanfattning Tio forskningsbaserade principer för lärares 

proffessionsutveckling  

 Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem: strategier och 

metoder, Jan Håkansson 

 Det öppna klassrummet – lathund för ett normkritiskt arbetssätt LRs 

Studerandeförbund 

 Brain breaks: Energizing Brain Breaks, David Sladkey (lösen: snowball) 

Blogg: brainbreaks.blogspot.se  

 En bok om maktspråk, tilltal och språkbruk, Sannie Wedberg och Sanna Mohr 

 Hjärna, gener och jävlar anamma, Torkel Klingberg 

 

  

https://www.skolverket.se/publikationsserier/forskning-for-skolan/2019/halsa-for-larande---larande-for-halsa
https://www.sida.se/Svenska/Publikationer-och-bilder/publikationer/2009/mars/aktiva-metoder---en-handbok-i-att-leda-l228rande/
http://www.skolverket.se/regelverk/allmanna-rad
http://www.statensmedierad.se/Publikationer/Produkter/Jag-hjartar-internet/
http://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/ses-offline2014.pdf
http://www.demokratiakademin.se/var-verksamhet/handbok-klassrad-grundskolan/
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/4_Kollegialtlarande/dokument/Puff/Forskning_for_klassrummet.pdf
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/4_Kollegialtlarande/dokument/Puff/Forskning_for_klassrummet.pdf
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-706-1.pdf?issuusl=ignore
http://webb2.svedala.se/kvutis/wp-content/uploads/2014/05/Forskning-i-korthet-2013-1.pdf
http://webb2.svedala.se/kvutis/wp-content/uploads/2014/05/Forskning-i-korthet-2013-1.pdf
http://www.adlibris.com/se/organisationer/searchresult.aspx?search=advanced&author=Jan+H%e5kansson&fromproduct=true
http://www.lr.se/download/18.613c01514ec1ef308e841b6/1438246179804/det_oppna_klassrummet_201507.pdf
https://studysites.corwin.com/brainbreaks/
http://brainbreaks.blogspot.se/
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Bilaga 1        

Årshjul – trivselaktiviteter  
 

 Inspark/inskolning 
(arbetslagen) 

Januari

Februari

Mars

April

Maj

JuniJuli

Augusti

September

Oktober

November

December  Alla Hjärtans Dag (år 8) 

 Maskeraddag (år 7) 

 Vinterdag Kvarntorp 

 Viaflåset (personal) 

 

 

 Julavslutning 

 Rörelseverket (år 9) 

 Innebandyturnering (personal) 

 Lussefika (år 7) 

 Luciafirande (EV musik) 

 

  Utspark för år 9 (år 8) 

 Sommaravslutning (EV musik) 

 Baddag (personal) 

 Aktivitetsdag (personal) 
 

 

 


