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Årsplan Kilenskolan läsåret 2022 - 2023 

Vision 
Kilenskolans verksamhet och aktiviteter skall genomsyras av trygghet, studiero och lekro (normkritiskt 
förhållningssätt). Varje elev skall ges möjlighet, att utifrån sina förutsättningar, utvecklas så långt som möjligt i 
sitt lärande. 
 
Töreboda kommuns prioriterade mål  
-Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA)  
 
Grundskolans prioriterade mål.  
Matematik  
-Ökad Taluppfattning.  
-Resonera och kunna uttrycka sig i matematiska samtal med stöd av matematiska begrepp  
-Likhetstecknets betydelse 
 
Svenska  
-Alla elever ska ha knäckt läskoden i slutet av åk 1  
-Eleverna ska kunna skriva en mening med stor bokstav, punkt och mellanrum mellan orden 
-Kunna läsa med flyt i slutet av åk 3 

-Läsförståelsen ska öka (ordförråd)  
 

Elevassistenternas prioriterade mål  
-Skapa förutsättningar för elevens delaktighet i klassen/fritidshemsavdelningen. 
  
Fritidshemmens prioriterade mål 
-Delaktighet och inflytande 
-Språkutvecklande arbetssätt 
-Förmågorna 
-Utveckla anpassade lärmiljöer både inomhus och utomhus 
 

Trygghet 
-Kilenskolans alla verksamheter och aktiviteter skall genomsyras av de tre reglerna; ”Alla får vara med i 
gemenskapen, inget barn/elev bestämmer över något annat barn/elev och om någon säger stopp eller sluta 
måste man omedelbart sluta!” 
 
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 skickliga 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.   
 
Arbete mot diskriminering och kränkande behandling  
Kilenskolan arbetar med förebyggande värdegrundsarbete utifrån skolans plan mot diskriminering och 
kränkande behandling.  
Kilenskolan arbetar med normkritiskt förhållningssätt 
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.  
 
Utvärdering 

Årsplanens olika delar utvärderas systematiskt under året enligt fastställda datum.  


