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December: 

 Uppföljning av åtgärder utifrån mitterminskonf 

 Utbildning Krisgrupp 

Maj: 

 H4, åk 1-3 

 Rokad-dag – eleverna besöker sina nya skolor, 
klasser, lärare. 

 Plan mot diskriminering och … - 

uppföljning/utvärdering 

 Rapportera till BUN – Elever i behov av 

särskilt stöd 

 Rapportera till BUN – sammanställning och 

analys av inkomna kränkningsanmälningar 

 Skriftliga omdömen skrivs och skickas till vh. 

  

  

 

Augusti/September 

 Uppstart Mattelyftet (hela läsåret) 

 Analys av uppföljning/utvärdering i juni. Var är vi nu? 

Var ska vi? (f-klass, skola och fritids) 

 Spec. ped påbörjar kartläggning av åk 1 (språkutv. och 

matematik) 

 Testet ”förstå och använda tal” genomförs 

 Föräldramöten planeras och genomförs 

 Redovisa till BUN – Frånvaro 

 Redovisa till BUN – Elever med annat modersmål 

 

Januari/februari 

 Uppstart/Planeringsdag skola/fritids 

 Utvecklingssamtal för eleverna 

 DLS åk 2 

 Lönesamtal 

 Arbete med övergångar påbörjas 

 Närvaromätning – fritidshemmet  

 Redovisa till BUN - frånvaro 

 
  

  
 

Juli: 

Sommarsemester/ 

jourverksamhet 

Oktober/november: 

 Kompetensutveckling: Fritidsped. Studerar Låg affektivt 

bemötande under ht. Alla pedagoger deltar på 
Kunskapsfestivalen 

 Analys av resultat Plan mot diskriminering… samt 
upprättande av ny plan. Ordningsregler 

 Revidering Krisplan Uppdatera Krislåda 

 H4 åk 2-3 

 Mitterminskonferens, uppföljning av elevernas väg mot 
måluppfyllelse 

 Hållbar utv. Ansökan börjar skrivas (APT) 

 Utv. Samtal för eleverna 

 Medarbetarsamtal 

 Närvaromätning – Fritidshemmet 

 Redovisa till BUN – Fritidshemmets måluppfyllelse 
(Ansvar och inflytande) 

 Redovisa till BUN – Betygs och resultatuppföljning. 
Uppföljning/Utvärdering/Analys/ Nuläge/Åtgärder 

 

Juni: 

 Måluppfyllelse redovisas åk 3 

 Uppföljning av förväntade mål för årskursen 

redovisas, åk 1-2. 

 Uppföljning/utvärdering: Kunskap (f-3) 

 Uppföljning/utvärdering – Övergångar (f-3) 

 Uppföljning/utvärdering - Fritidshemmet 

Mars/April: 

 NP påbörjas för åk 3 

 Mitterminskonferens – uppföljning av elevers 

väg mot måluppfyllelse. 

EHT: Tisdagar, jämna veckor, kl: 14.00-16.00. Första timmen 

förebyggande/hälsofrämjande. Andra timmen elevärenden. 

Uppföljning/utvärdering: sista EHT på ht och vt. Analys + ny plan första EHT på ht 
och vt. 

Planering/Stängningsdag för fritids: 26/10, 11/1, 20/6 

APT: Ht – 2/9, 12/10, 4/11, 2/12  Vt – 20/1, 24/2, 22/3, 27/4, 25/5, 15/6 

Lokalsamverkan: 19/8, 16/9, 27/10, 18/11 Vt - 20/1, 24/2, 22/3, 27/4, 25/5, 15/6 

Samrådsforum: (återkommer med datum) 

 


