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Årsplan
Moholms skola och fritids, läsåret 2018-2019
Vision
En skola och fritidshem för alla barn – där varje elev ska känna trygghet, nyfikenhet och
lusten att lära.
Moholms skola och fritidsverksamhet skall genomsyras av trygghet och studie/lekro. Varje
elev skall ges möjlighet, utifrån sina förutsättningar, att utvecklas så långt som möjligt i sitt
lärande.

Töreboda kommuns prioriterade mål
- Språkutveckling, läsförståelse och skrivförmåga.
- Utveckla en gemensam matematikplan för utökad likvärdighet i kommunen.
Moholms skola och fritids prioriterade mål
- Trygghet under hela skol- och fritidsdagen.
Värdegrund och integration
- Utveckla integrationen och arbeta för att skapa samsyn.
- Motverka rasism och främlingsfientlighet
- Främja likabehandling
- Öka måluppfyllelsen för SVA-elever.
Matematik
- Förbättra elevernas säkerhet i skriftliga räknemetoder.
- Öka elevernas förståelse av stegvisa instruktioner, grunden för programmering.
- Förbättra elevernas problemlösningsförmåga.
Fritidshemmets prioriterade mål
- Vidareutveckla arbetet med fritidshemmets förmågor.
- Sträva efter att öka samarbetet med skolans pedagoger.
- Vidareutveckla vårt systematiska kvalitetsarbete.
Elevassistenter/elevstödjares prioriterade mål
- Arbetar förebyggande och främjande för elevens trygghet och kunskapsutveckling.
Ökad måluppfyllelse
Moholms skolas rektor, lärare, fritidspedagoger, barnskötare och elevassistenter.
- Utvärderar, analyserar och följer upp elevernas resultat systematiskt under läsåret.
- Utgår från styrdokumenten, centralt innehåll och kursplaner.
- Är ämneskunniga och ämnesdidaktiskt skickliga samt har god relationskompetens.
- Skapar öppenhet, trygghet och arbetsro.
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- Har höga förväntningar på eleverna.
- Individualiserar undervisningen och använder förhållningssättet formativ bedömning.
- Stimulerar en positiv attityd till lärande.
- Arbetar utifrån aktuell forskning och med beprövad erfarenhet som bas.
Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling
- Moholms skola och fritids arbetar med förebyggande värdegrundsarbete utifrån skolans plan
mot diskriminering och kränkande behandling.
- Skolan och fritids trygghetsteam ansvarar tillsammans med rektor för arbetet med planen.
- Moholms skola och fritids arbetar med ett normkritiskt förhållningssätt.
- Moholms skola och fritids arbetar aktivt för att öka elevernas delaktighet och inflytande via
klassråd, samlingar och elevråd.
- Moholms skola och fritids rapporterar alla fall av diskriminering och kränkande behandling
till huvudmannen.
Utvärdering
Årsplanens olika delar utvärderas systematiskt under året enligt fastställda datum.
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