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Verksamhetsplan för Ekeby skola 2019/2020 

Förutsättningar 

Ekeby skola är en kommunal grundskola som tillhör Kumla kommun. Skolan är belägen 11 
km öster om Kumla. Skolan har en rymlig skolgård med lekplats och fotbollsplan. Skolan har 
även närhet till skog. Dessa ytor ger möjlighet till lek, rörelse, friluftsliv, utomhuspedagogik, 
naturstudier och skapande verksamhet i skolans närhet. Skolan har 102 elever och 15 
personal. Majoriteten av eleverna bor i skolans upptagningsområde. 
Vår verksamhet omfattar förskoleklass, grundskola år 1-5 samt fritidshem. 
På Ekeby skola står varje elevs kunskapsutveckling i alla ämnen i fokus. Vi utgår 
från att alla elever vill och kan utvecklas, men med olika förutsättningar och behov.  
Ingen i skolan ska utsättas för någon form av diskriminering, all form av intolerans 
måste bemötas med kunskap, samtal och olika aktiva insatser. 
 
En förutsättning för att nå skolframgång är att i samarbete mellan skola och hem 
arbeta för att eleverna känner trygghet, trivsel och lust till lärande och det arbetar vi 
aktivt med från förskoleklass till årskurs 5. På skolan finns ett föräldraforum och i 
kommunen också ett föräldraråd. 
Alla vuxna på skolan tar sitt ansvar för att vara bra förebilder. En gemensam värdegrund/ 
förhållningssätt är en förutsättning för att lyckas. 
 

Resultat 

Mål för kunskaper var att samtliga elever i 
          
Fritidshem ska få större förståelse för utevistelse och estetiska uttrycksformer 
Förskoleklassen vara fonologiskt och matematiskt medvetna 
År 1 kunna läsa på nivå A och utföra matteuppgifterna i Skolverkets bedömningsstöd  
År 2 kunna läsa på nivå B och utföra matteuppgifterna i Skolverkets bedömningsstöd 
År 3 uppnå kunskapskraven för år 3. 
År 4-5 öka sin andel av godtagbara kunskaper i alla ämnen. 
 
 
 
  
Förskoleklass: eleverna nådde målet. 
År 1-3: ett fåtal elever klarade inte de uppsatta målen i matematik och svenska. 
År 4-5: andelen elever med godtagbara kunskaper i alla ämnen ökade. 
 
Mål för ansvar och inflytande: 
 
Att alla elever, efter förmåga och mognad, tar ansvar för sitt lärande och påverkar sin 
skolgång. 
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Målet nåddes delvis. 
 
Mål för skola och hem: 
 

Vi fortsätter att utveckla en god och öppen kommunikation mellan skola/fritidshem och 
vårdnadshavare för att på bästa sätt uppnå en god kunskapsutveckling samt välbefinnande hos 
varje enskild elev. 

 

Målet nåddes. 

 

Mål för övergång och samverkan: 
 
Skolan, fritids och förskolan ska arbeta tillsammans för att övergångarna mellan de olika 
årskurserna ska fungera väl så eleverna känner sig trygga i sin nya skolform. 

 

Målet nåddes. 

 

Mål för skolan och omvärlden 
Under läsåret ska vi utveckla samarbetet med närsamhället, t.ex. förenings- och kulturlivet i 
kommunen. 
 
Målet nåddes. 
 
Mål för bedömning och betyg 
Att varje elev utvecklar ett större ansvar för sina studier och sin förmåga att bedöma sina 
resultat i relation till den egna arbetsprocessen. 

Kontinuerligt ska arbetet kring IUP och skriftliga omdömen förbättras liksom pedagogiska 
planeringar som ska kunna användas som ett stöd för elevers delaktighet i sitt lärande. 
 
Målen nåddes delvis. 
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Utvecklingsåtgärder och mål 

 Se vår nulägesanalys bilaga 1,  årshjul bilaga 2 och digitaliseringsplan bilaga 3. 

 

Förvaltning/nämnd  

Livslångt lärande 

Förnamn Efternamn 

Leif Dickens 

Titel 

Rektor 

 

 

Bilaga 1 

 

Åtgärdsplan, nulägesanalys 

1. Bakgrund till insatser 

Utifrån nulägesanalysen som vi började med i januari 2019, där vi fick i uppdrag att titta 
på våra elevers kunskapsresultat,  har vi tillsammans på Ekeby/ Haga kommit fram till 
följande utvecklingsområde: 

”Vad är det som gör att några elever riskerar att inte nå kunskapskraven i åk 3 och åk 6, när vi 
identifierat deras problematik i tidiga åldrar?” 

 

2.1 Planerad insats och koppling till prioriterat problemområde 

 
Fördelning av resurser utifrån behov 
Vi ska ha gemensam kunskap om alla barn. Skapa forum för information och delgivande. 
Viktigt att arbetslagens tid ligger på bra tider under veckan. Utnyttja fritidsmötena till 
information och delgivning av rektor utifrån elevhälsomöten. 
 
Studiero 
Ekeby/Haga.  Fortsatt NPF säkring av klassrummen och fritids. Utveckling av  
trygghetsgrupperna, innehåll, genomförande , tid på dagen, frekvens. Ekebys , start av 
dagen.  
 

      Specialpedagogiskt forskningsbaserat arbetssätt 
Vi ska snabbt komma igång med specialpedagogiskt forskningsbaserat arbete med 
eleverna utifrån kunskapen om att många elever inte får den mängdträning som krävs för 
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automatisering av tal, siffror, grafem, fonem. På Haga/Ekeby använder vi bl.a. 
Wendickmodellen som ett verktyg.  

 

Extra anpassningar 
Vi ska intensifiera arbetet med extra anpassningar och vara noga med utvärdering och 
uppföljning.  

 
Intern fortbildning 
Vi ska bedriva mer intern fortbildning. Lärare lär av lärare/specialpedagoger/speciallärare 
och andra med kompetenser som vilar på forskning och beprövad erfarenhet.  

 

2.2  Mål och förväntade effekter  
Målet är att flera elever ska nå kunskapskraven i åk 3 och åk 6. 
 
Genom att vi skapar möjlighet till gemensam kunskap om alla elever i våra arbetslag och 
fritidsmöten kan vi lägga resurser på rätt saker genom att ständigt omfördela resurser efter 
behoven.  
 

Förskoleklassens bedömningsstöd och de specialpedagogiska insatserna med utbildning 
av alla F-klass lärarna i kommunen gör att förutsättningar för likvärdighet ökar.  

2.3  Ansvar  

Ytterst är det alltid rektor som ser till att insatserna genomförs. Kommunikationen förs i 
de olika forumen som Ekeby/ Haga har. Ledningsgrupp, arbetslag, fritidsplaneringar, 
förskoleklassplaneringar, arbetsplatsträffar samt elevhälsomöten. 

2.4  Delaktighet 

Under senare delen av ht 2018 fick alla F-6 skolor uppdraget att göra en nulägesanalys. 
Rektorsgruppen fick arbeta med implementering tillsammans med verksamhetschef. 
Under planeringsdagarna i januari 2019 fick all personal en genomgång av rektor vad 
arbetet skulle innebära. Vår tanke för  Ekeby / Haga vara att all personal skulle vara 
delaktiga. Ledningsgruppen för Ekeby/ Haga har varit analysgruppen och deltagit i de 
gemensamma mötena tillsammans med andra skolorna . Eleverna har inte deltagit i 
analysen. Specialpedagogerna och rektor har uppdaterat den centrala elevhälsan under 
elevhälsomötena.     

3. Styrkor och svagheter  

3.1 Styrkor 

Både Ekeby och Haga har hög behörighet inom personalgruppen. Under senare år har det 
varit en stabil personalgrupp vilket gjort att vi fått kontinuitet i arbetet. Arbetet inom 
organisationen utgår från stor delaktighet hos alla. Elevhälsans personal är mycket 
involverade i det dagliga arbetet på skolorna vilket är en framgångsfaktor.  
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3.2 Risker och förebyggande insatser 

Viktigt att vara uthållig i arbetet med insatserna och att alla känner stor delaktighet och 
ansvar för genomförandet. Använda alla mötesplatser vi har under veckorna till att 
diskutera insatserna.  
  

4. Uppföljning och utvärdering 
Uppföljningen sker under våra fyra resultatkonferenser under läsåret samt kontinuerligt i 
våra olika mötesforum. Ytterst är det rektor som ansvarar att uppföljningen blir gjord. 
Skolornas ledningsgrupp planerar och följer upp utvärderingen i arbetslagen  

 

5. Tidplan  
Resultatkonferenserna under läsåret och utifrån resultaten utvärderas arbetet. 

 

 

 

Bilaga 2 
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Digitaliseringsplan för Hagaskolan och Ekeby skola 2018-2019 
 
Bakgrund 
Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och därför har regeringen 
beslutat om förändringar i styrdokumenten för bland annat grundskolan. Den första 
juli 2018 började den nya reviderade skolplanen att gälla. Den innehåller en rad 
förtydliganden runt vårt digitaliseringsuppdrag i skolan.  Det står tex. 
 
”De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur 
digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga 
att använda och förstå digitala system och tjänster, samt att förhålla sig till medier 
och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om stärka 
förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp 
av digitala verktyg.” (Skolverket) 
Vidare står det ” alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda 
digital teknik” 
 
I digitala Kumla 2025 står det att läsa under avsnittet “Utbildning och livslångt 
lärande” 
  
I Kumla kommun prioriteras det livslånga lärandet och värdesätter all form av 
kunskap.   
 
Digitalt mål  
”Skolan och förskolan strävar efter att minska skillnader i digital kompetens bland 
barn och ungdomar. Digitaliseringen utnyttjas för att effektivisera lärandet och öka 
måluppfyllelsen genom att de möjligheter till nya arbetsformer som möjliggörs 
introduceras i verksamheterna. Barn och elever i Kumlas förskolor och skolor har 
tillgång till digitala verktyg, digital infrastruktur och digitala läromedel i lärprocesser 
och skapande. Föräldrarnas känsla av delaktighet ökas genom digitala kanaler.  
Personal i förskola och skola har god kompetens att använda digitala möjligheter i 
utvecklingen av den pedagogiska verksamhetens kvalitet och resultat. Samtliga 
skolor och förskolor använder enkla och effektiva digitala system för att effektivisera 
utbildningsadministrationen. Digital information och digitala verktyg används inom 
kommunal vuxenutbildning. Systematisk användning av IT uppmuntras för att öka 
kvalitet, servicegrad och kompetens inom kommunala vuxenutbildningar.”   
 

 
 
 
Syfte 
Eleverna ska få en utbildning av hög kvalité i skolan. I det ingår att ge elever goda 
kunskaper inom IKT(information-och kommunikationsteknik) för att förbereda dem för 
framtida studier och arbetsliv i vårt allt mer digitaliserade samhälle. 
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Övergripande mål 
Alla elever som lämnar Haga/Ekeby ska ha erhållit en god digital kompetens i 
användandet av digitala verktyg. Kompetensen grundar sig på mål och kunskapskrav 
som finns i våra styrdokument  Redan i förskoleklass kan man läsa att  digitala 
verktyg skall användas för framställning av olika estetiska uttryck.  
I musikämnet står det att läsa att man ska använda digitala verktyg för ljud- och 
musikskapande.  
Fler exempel från kursplanerna: 
 
Idrott och hälsa; Att kunna orientera sig med kartor såväl med som utan digitala 
verktyg.  
Matematik; Eleverna ska ges möjligheter att utveckla kunskaper i att 
använda  digitala verktyg och programmering för att kunna undersöka 
problemställningar. 
Svenska; “Skapande av texter där ord ,bild och ljud samspelar, såväl med som utan 
digitala verktyg. I centralt innehåll för åk 3 står att läsa. 
“Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva 
funktioner”.  
 
 

Mål för Haga-Ekeby skolor 
 Lärarna och elever ska uppleva att tekniken fungerar och är ett stöd för 

lärandet. 
 Datorer ska i högre utsträckning användas i undervisningen och ska öka över 

tid.  
 Eleverna ska tidigt lära sig grundläggande datakunskap.  
 De digitala verktygen ska underlätta skolarbetet och ge en bättre 

måluppfyllelse. 
 Lärare och elever ska ha tillgång till digitala läromedel i sin undervisning.  
 Lärare och elever ska kunna söka information på nätet på ett källkritiskt sätt. 

 
 
 
 
                                                           Planen revideras på KUP-dagarna i Juni 2019 
 
 

  
 
 

 


