2016-09-13
Område Kilen– en skola med språkkloka barn.

Årsplan
Kilenskolan, läsåret 2016-2017.
Vision
Kilenskolans verksamhet skall genomsyras av trygghet och studiero/lekro. Varje elev skall ges
möjlighet, att utifrån sina förutsättningar, utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande.

Töreboda kommuns prioriterade mål
-

Språkutveckling, läsförståelse och skrivförmåga.

Kilenskolans prioriterade mål, 100 % elever med minst godtagbara
kunskaper
Matematik
- Eleverna ska bli säkrare på att använda rätt strategi vid problemlösning
- Eleven ska kunna tydliggöra hur han/hon tänkt när han/hon ska redovisa sin lösning.
Svenska
- Språkbiten och läslyftet skall genomsyra all undervisning.
- Elevernas läsförmåga och läsförståelse skall öka gällande fakta och skönlitterära texter.
- Alla elever ska läsa i slutet av åk 1.

Fritidshemmens prioriterade mål
-

Fritidshemmen vidareutvecklar arbetet med förmågorna och att göra eleverna medvetna om
dem.
Fritidshemmen arbetar systematiskt för att elevernas inflytande och delaktighet ska öka bland
annat genom att utgå från elevernas intresse och spontanitet.
Fritidshemmen arbetar systematiskt för att öka elevernas trygghet och lekro.

Grundsärskolan prioriterade mål
Språkutveckling
- Elevernas kommunikationsförmåga skall öka.
- Eleven ska bli mer självständig och ta mer egna initiativ till kommunikation.

Elevassistenternas prioriterade mål
- Skapa förutsättningar för elevens delaktighet i klassen/fritidshemsavdelningen.
Ökad måluppfyllelse
Kilenskolans rektor, lärare, fritidspedagoger, barnskötare och elevassistenter
- Utvärderar, analyserar och följer upp elevernas resultat systematiskt.
- Utgår från styrdokumenten, centralt innehåll och kursplaner.
- Är ämneskunniga, ämnesdidaktiskt skicklig och har god relationskompetens.
- Skapar öppenhet, trygghet och arbetsro
- Har höga förväntningar på eleverna.
- Individualiserar undervisningen och använder förhållningssättet formativ bedömning.
- Stimulerar en positiv attityd till lärande
- Arbetar med och utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet som bas.
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Arbete mot diskriminering och kränkande behandling
-

Kilenskolan arbetar med förebyggande värdegrundsarbete utifrån skolans plan mot
diskriminering och kränkande behandling.
Kilenskolan arbetar med normkritiskt förhållningssätt enligt Helen Jenvéns forskning.
Kilenskolan arbetar aktivt för att öka elevernas delaktighet och inflytande via klass och
elevråd.
Kilenskolan rapporterar alla fall av diskriminering och kränkande behandling till
huvudmannen.
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