
 

Natur och Miljöskolans prioriterade mål  

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2020-2021 
  

Skolans profil:  
 

Mål: Skolans profil ska vara synlig i det dagliga arbetet och finnas med vid planeringen, oavsett 

område.  

  

 Under läsåret vill vi särskilt fokusera på:  

1. Fortsatt utveckling av skolans NO-arbete, i teman och  4-veckorsperioder 

Vi ska öka antal lärandetillfällen utomhus 

Arbetet ska vara problembaserat och innehålla praktiska och teoretiska moment, inomhus 

och utomhus. 

Inom detta arbete ska vi: 

 Skapa fler lärandetillfällen utomhus genom att lägga in dessa i terminsplanerna. 

 Arbeta vidare med att utveckla och använda idébanken för utomhuspedagogik. 

 Delar av personalen deltar i fortbildning i utomhuspedagogik och delger kollegiet. 

 

 

2. Aktivt arbeta med uppsatta miljömål för att på så sätt öka elevernas medvetenhet kring hälsa 

och miljö. 

Inom detta arbete ska vi: 

 Inom ramen för Grön flagg arbeta med årets tema ”Hav och vatten” både i skolan och på 

fritids. 

 Planera in arbetet med miljömålen på våra gemensamma arbetskvällar 

 Regelbundet sätta upp och jobba med mindre miljömål i klasserna och i fritidsgrupperna. 

Punkten ”Klassens/fritids miljömål” ska finnas som stående punkt på 

klassråds/fritidsrådslistan. En lista med tips på områden att arbeta med kan tas fram av 

miljörådet. 

 Varje klass/fritidsgrupp avrapporterar regelbundet till miljörådet vad och vilka delar av 

skolans miljömål man jobbat med, både det övergripande temat och klassens/fritidsgruppens 

mål. Detta går också genom klassrådet/fritidsrådet till miljörådet.  

 Tillsammans med barnen/eleverna hitta metoder för att mäta/utvärdera hur man lyckats med 

miljöarbetet. 

 

 

 



 
3. Fortsätta att utveckla skolans förebyggande och främjande hälsoarbete kring motorik och 

rörelse 

Inom detta arbete ska vi: 

 Fortsätta låta rörelse (brain breaks) vara en naturlig del av skolvardagen. 

 Utse 2 ansvariga för att tipsa om brain breakes och se till att de byts ut.  

Utveckla smidiga kanaler för att dela denna information i kollegiet. 

 Utveckla elevstyrda rastaktiviteter, genom att ha bestämda grupper eller elever som planerar 

och utför aktiviteterna under pedagogs ledning.  

 Sätta upp en låda där eleverna själva kan lämna förslag på rastaktiviteter. 

 Ge stöd för motorisk utveckling till elever med behov. 

 

  

4. Använda hemsidan för att synliggöra skolans profil för elever, vårdnadshavare och 

utomstående  

Inom detta arbete ska vi:  

 Uppdatera hemsidan med vecko-/månadsbrev skrivet av eleverna.  

Göra ett schema där varje klass ansvarar för rapport till hemsidan en månad var. 

 

Fokusområde Fritids: 

 

     Brisen: Brisens fritids ska  tänka på att stänga dörren för att inte slösa energi och 

inte slösa på   

       papper. Vi återanvänder material till pyssel.  

 

Kulingen: Kulingens fritids ska tänka på att släcka lampan, stänga ytterdörren samt göra 
klart teckningar innan man påbörjar en ny.  

Vi återanvänder material till pyssel av olika slag.  

 
Vågen: Vågens fritids miljömål är att göra barnen uppmärksamma på att:  

• Återvinna material (tex använda det i pyssel)  
• Minska pappersanvändningen och inte slänga så mycket papper  
• Släcka ljuset på toaletterna  
• Klimatsmarta mellanmål (undvika matsvinn, äta upp det vi har i kylskåpet, tex göra 
en smoothie på yoghurt som gått ur datum).   
•Källsortera, gå till återvinningen, besöka på Östby miljöstation. 

 
 

 



 
Allas möjlighet till en god utvecklings- och lärandemiljö:  

Mål: All personal ska se till varje elevs styrkor och bygga på dem i tillgängliga och tillåtande lärmiljöer. 

Alla elever ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande. 

Alla elever ska ges utmaningar på den nivå de befinner sig.  

 

Under läsåret vill vi särskilt fokusera på:  

1. Träna eleverna i att utifrån sina förutsättningar vara delaktiga och ta ett ökat eget ansvar.  

Öka elevernas medvetenhet om sitt lärande och sin utveckling och hur de själva kan påverka 

detta. 

Inom detta arbete ska vi:  

 Involvera eleverna mer i planeringen och utvärderingen av ett arbetsområde. 

 I grupperna arbeta problembaserat och tillvarata elevernas egna tankar och önskemål om vad 

och hur de vill lära sig.  

 Använda VÖL-dokument/metod i så många ämnen som möjligt. 

 Arbeta med EA  

 Avsätta tid i alla grupper för mitt val/mitt mål/IUP-mål. 

 

2. Att gemensamt, personal och elever, arbeta för att skapa lugna och ändamålsenliga 

lärmiljöer.  

Inom detta arbete ska vi: 

 Diskutera olika arbetsmiljöer och träna eleverna i att vara självkritiska när de väljer var de 

sitter och jobbar. 

 Träna eleverna att visa respekt för och hänsynskolans personal och andra elever och 

därigenom bidra till en god arbetsmiljö  

 Diskutera med eleverna kring deras eget ansvar för att skapa en god lärmiljö. 

 

Fokusområde Fritids: 

 

Brisen:  Eleverna är med och ansvarar för att tömma komposten på Brisen varje fredag, se till så 

att det är städat innan mellis (både inne och ute), återvinna och får ansvar över 

förrådsnyckeln. På fritidsrådet som vi har en gång i månaden får eleverna ge sina åsikter 

och ideér om hur vi ska ha det på Brisen.    

 

Kulingen: Eleverna är med och ansvarar för att sköta kompost och återvinning. Fritidsråd en gång i 

månaden där eleverna får komma med åsikter, önskemål och idéer.   

 

Vågen: Vi använder oss av bordsvärdar i samband med mellanmål samt att alla får möjlighet 
att vara med att publicera på Vågens Instagram. Vi har även fritidsråd där alla får möjlighet att 

framföra sina idéer och åsikter samt vara med och påverka vår verksamhet.  

 



 
Kunskapsmålen:  
   
Mål: Vi ska ha höga förväntningar på eleverna så att de utifrån sina individuella förutsättningar når så 

långt som möjligt mot uppsatta kunskapsmål.  

 

 Under läsåret vill vi särskilt fokusera på:  

1. Varierade undervisnings- och bedömningsformer så att alla elever ges möjlighet att på bästa 

sätt visa sina förmågor och nå uppsatta mål. 

 

Inom detta arbete ska vi: 

 

 Ha kollegiala samtal och diskussioner om hur vi bäst möter elevers behov  

 Föra regelbundna pedagogiska och didaktiska diskussioner kring hur vi gör bedömningar 

hanterbara för varje elev.  

 Genom ämneskonferenser föra diskussioner kring bedömning i ämnet samt öka 

samstämmigheten i bedömningen. 

 

2. Att med utgångspunkt i resultat från kartläggningar i olika årskurser, i förskoleklass och på 

fritidshemmet, prognoser och klasskonferenser arbeta mot läroplanens mål 

 

Inom detta arbete ska vi: 

 

 Kontinuerligt följa upp resultatet av åtgärder som ska syfta till ökad måluppfyllelse, både på 

grupp och individnivå. 

 Genomföra, utvärdera och följa upp de kartläggningar och diagnoser som finns angivna i 

skolans planer. 

 Använda diagnosmaterialet Läst ytterligare ett år, för att utvärderas i slutet av läsåret. 

 Revidera och följa upp skolans planer så att de är ändamålsenliga. 

 

3. Att använda ämnesintegrering mellan ämnen och inom/mellan verksamheter för att skapa 

större sammanhang och öka kunskapsnivån hos eleverna. 

 

Inom detta arbete ska vi: 

 

 Fortsätta utveckla ämnesintegrering skola-fritids med inriktning mot no/so  

 Avsätta tid för samplanering.  

 

Fokusområde Fritids: 

 

Brisen:  Ämnesintegrering med skolan framförallt NO:s tema som i år är vatten. Ge eleverna en 

ökad kunskap om hav och sjö, få ökad förståelse om rent vatten och mer kunskap om att vatten 

är en källa till liv.    
 

Kulingen: Vi jobbar ämnesintegrerat framför allt med NO:s tema som i år är vatten. Få mer 

kunskap om livet i hav och sjö. Få ökad förståelse och insikt i att rent vatten är en källa till liv. 



 
 

Vågen: Vi ämnesintregerar i stora delar av verksamhet tex följer NO som just nu har tema “Hav 

& sjö ” där vi pysslar och experimenterar med vatten. Vi jobbar även med digitala verktyg samt 

sociala medier osv.   

Vi försöker att i vår planering välja aktiviteter som innebär att barnen behöver räkna för att klara 

uppgiften.  

Vi försöker locka barnen genom lek att prova olika estetiska uttrycksformer såsom bild musik och 

dans.  

 

Personalens kompetensutveckling: 

Mål: Att öka kunskapen kring elever med särskilda behov och hur vi kan anpassa lärandemiljön. 

         Att vidareutveckla kunskaper kring tidigare genomförd kompetensutveckling. 

         Fördjupning i eget valt ämne/ämnen 

         Kollegialt arbete kring betyg och bedömning 

        

Inom detta arbete ska vi: 

 Avsluta Skolverkets utbildning ”Specialpedagogik för lärande” 

 Utifrån litteratur och i kollegiala samtal föra fördjupande diskussioner i ämnet 

Specialpedagogik 

 Läsa egen vald litteratur och ha bokseminarium 

 Kollegiala diskussioner kring bedömning, betyg 

 

Normer och värdegrund:  

Nya målen finns i skolans Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling  

 

Skolans miljömål   ( Grön Flagg-målen för perioden) 

 Rent vatten  

Tillgången till rent dricksvatten i olika delar av världen . 

 Djur i hav och sjö:  

Hållbart fiske, biologisk mångfald, utrotningshotade djur. Vi vill ge barnen kunskap om hur vi 

påverkar naturen och konsekvenserna av det. 

 Vatten en källa till liv.: - Fördelningen mellan saltvatten och sötvatten. 

 -skillnaden mellan salt-och sötvatten. 

 - torka, bevattningsförbud, 

 - tekniska lösningar 

 - vattnets kretslopp 

Förutom dessa mål har alla grupper/ klasser egna vardagsnära mål som kan förändras under läsåret. 

Grupperna/ klasserna ska försöka att ha sina mål synligt i klassrummet. De ska hållas levande och 

utvärderas kontinuerligt.    

 Målen kan vara: 

Inte slänga mat. Väga hur mycket mat som kastas.   



 
Inte slösa på papper, använda papper som kastats vid kopieringsapparaten, använda båda sidor på 

papper 

 Äta minst två grönsaker, vara med i “Grönsaksmålet”.  

Se till att vattenkranarna stängs så de inte står och droppar. Inte slösa på tvål. 

 Släcka lamporna, stänga dörrarna.  

 Samla värmeljusbehållare. 

 

Hela Planen för Natur och Miljöskolans Systematiska Kvalitetsarbete finns hos Rektor. 

 

  

 


