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Upplägg
18.30-19.15 ca Information, rektor

Övergripande information för skolan

och årskursen.

19.15-20.00 ca Information, mentor

Specifik information för arbetet i 

respektive klass



På Pitholmsskolan finns:
 6A Chrissan Lundman

 6B Annika Wiklund och Britt Fjällström

 6C Malin Hallerskog

 6D Maria Wikberg



I åk 6 arbetar även:
- Sofia Lundberg (Specialpedagog)
- Therese Wiklund (Resurslärare)
- Britt Fjällström (Resurslärare/SVA-samordnare) 6B
- Tomas Sandberg (Resurslärare)
- Ingrid Lindblom (Resurslärare)
- Marita Berglund och Marie Hurtig (Resurslärare/Fritids)
- Katarina Strandh, Natalia Carlsson samt Mikael Holmström (Idrottslärare)
- Malin Englund och Veronica Lundqvist (Textilslöjdslärare)
- Anna Ivarsson (Musik)
- Jens Pettersson (Bild-lärare)
- Dan Nilsson och Sven-Erik Morin (Trä- och metallslöjdslärare)
- Maria Eriksson och Ingela Jonsson (Hk-lärare)
- Eva Bergström Westerberg och Ingrid Pihl (Lärare moderna språk - Franska)
- Jens Garcia och Lina Garcia (Lärare moderna språk - Spanska)
- Berit Kalander (Lärare moderna språk - Tyska)



På skolan finns:
 Trygghetsteam, möte vid behov och minst var tredje vecka

- Bosse Åström (rektor)

- Sofia Lundberg (specialpedagog)

- Elin Wass (socionom)

- Agneta Andersson (kurator 4-9 + Sn/Kg/Md)

- Maria Wikberg (lärare)

- Erica Larsson (lärare)

- Gunilla Mellgren (lärare)



På skolan finns:
 Elevhälsoteam, träffas varannan vecka

- Rektor Bo Åström

- Specialpedagog Sofia Lundberg 

- Kurator Agneta Andersson

- Skolsköterska Karin Granberg

- Socionom Elin Wass

Elevhälsoteamet är särskilt forum för diskussioner angående elever 
i särskilt behov av stöd. Rektor beslutar om åtgärder efter samråd 

med teamet, berörda lärare samt vårdnadshavare.



På skolan finns:
 Kristeam, träff en gång per termin lokalt och 

områdesvis

- Bosse Åström (rektor)

- Sofia Lundberg (specialpedagog)

- Agneta Andersson (kurator)

- Elin Wass (socionom)

- Britt Fjällström (lärare) 

- Marie Dissanayake (lärare) 

- Peter Werner (Svenska kyrkan)



Forum för inflytande
 Klassråd
 Elevråd

 Föräldramöte
 Klassföräldrar
 Dialogforum – ersätter skolråd



Dialogforum åk 4-9
 Ersätter det tidigare ”skolrådet”
 Forum för dialog mellan vårdnadshavare och skola i 

övergripande frågor, t.ex. rutiner, upplägg och genomföranden
 Öppnare mötesform – anmäl intresse – delta efter förmåga
 Fyra träffar per läsår vid olika tider för att passa vårdnadshavare 

med olika förutsättningar att delta.
 Fyra planerade möten per läsår med olika huvudteman. Exempel 

på tidigare teman:
 Värdegrund och mångfald
 Betyg och bedömning
 Avgiftsfri skola samt PRAO/jobbskuggning
 Övergångar och klassindelningar

Intresserad? Ring och anmäl dig till vår administratör Elisabet på 0911-69 66 20 eller 
mejla henne på elisabet.lundberg@pitea.se (Ärendemening: ”Dialogforum”)



Ledigheter och Skola 24
 Skolplikt gäller enligt lag. Rätten till skolgång är både en rättighet och en skyldighet.
 En elev kan beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter i maximalt högst 10 dagar per läsår.
 Ansökan via Skola 24. Mentor beviljar kortare ledighet upp t.o.m. sammanlagt tio dagar. 
 Vid förlorad inloggning eller tekniska problem – vänd er till skolans administratör, tel. 0911-69 66 20
 All ledighet dokumenteras och arkivförs av skolan via Skola 24. 
 Ogiltig frånvaro redovisas på terminsbetyget fr.o.m. åk. 6.
 Skolplikt och rättighet till utbildning utgör grunden för beslut om ledighet. I fråga om beslut till ledighet vägs in:

1) Elevens studiesituation
2) Tidigare ledigheter
3) Skäl för ledigheten

• Ledighet över 10 dagar
Endast rektor får besluta om ledighet över 10 dagar.
Längre ledighet kan endast beviljas vid ”synnerliga skäl”. Rektor avgör. 
Skollagen ställer stränga krav för att en sådan ledighet får beviljas och förutsätter en dialog mellan   
vårdnadshavare och skola. Om rektor anser att ledigheten är olämplig kommer ledigheten att avslås. Skolverket har i sina 
direktiv inte ansett utlandssemester vara ”synnerliga skäl”.

• Vi är restriktiva till ledigheter under Nationella prov (åk 6)



Nationella prov åk 6 2019-20
Ämne Tidpunkt och upplägg

Svenska
(sex
provdelar)

v. 45-50 (4/11- 13/12 2019) 2 muntliga delar (80 min +30 min i 
grupper om 3 elever)
v. 6 måndag 3 februari 2020 (2 delar 80+70 min.)
v. 6 onsdag 5 februari 2020 (2 delar 80+60 min.)

Engelska 
(tre 
provdelar)

v. 45-50 (4/11- 13/12 2019) 1 muntlig del (ca 15 min. per elevpar)
v. 14 tisdag 31 mars 2020 (1 del, 70+45 min)
v. 14 torsdag 2 april 2020 (1 del, 45 min)

Matematik 
(fem 
provdelar)

v. 45-50 (4/11- 13/12 2019) 1 muntlig del (30 min i grupper om 3-4 
elever)
v. 19 tisdag 5 maj 2020 (2 delar á ca 60 och 80 min.)
v. 19 torsdag 7 maj 2020 (2 delar á ca 60 och 80 min.)



Hjälp oss med:
 Förbered ditt barn med energi och ork under skoldagen. Kost och sömn är A och O. 

 Tala väl om skolan hemma. Både skola och hem vill barnens bästa. Ta kritik eller funderingar om skolan direkt med 
berörd personal. Alla är oroliga någon gång – även vuxna, men undvik att överföra känslorna till barnet.

 Påminn barnen om att skolan är viktig, precis som ditt arbete är för dig!

 Kommunikation via sociala medier, sms och chatt påverkar skoldagen trots att det oftast sker på fritiden. Ha koll på vad 
barnen gör, vad som sägs och vem de pratar med! 

 Läxorna är viktiga. Läxor är barnets ansvar. Hjälp era barn med att ta det ansvaret.

 Träna barnen i strukturer och rutiner – sätt upp tider för läxläsning, mat, lek, sänggående, dator och mobilanvändning. 
Skapa gärna nätverk föräldrar emellan kring detta.

 Ställ tydliga krav och visa att du har förväntningar på ditt barn.

 Stärk självkänslan och självförtroendet hos ditt barn genom att berömma barnets ansträngningar. När de lyckas 
stimulerar du dem till att utvecklas genom att motivera dem till vidare utmaningar.

 Prata mycket med barnen, läs för dem och uppmuntra dem att läsa själva. Läsning ger bl.a. ett gott ordförråd. Diskutera 
sådant som händer i omvärlden och uppmuntra barnen att ha egna åsikter men också att respektera andras.



Några viktiga saker…
 Skolan öppnar 8.00. Efter skolan förutsätts eleverna gå hem. Skolans tillsynsplikt upphör i anslutning till 

att skoldagen upphör.
 Det är endast tillåtet att hämta/lämna barnen på parkeringsplatserna vid skolan. Respektera skyltningen!
 Frånvarorapportering och ledigheter sker via Skola24. Vänd er till skolans administratör (telefon 0911-69 

66 21) vid svårigheter eller borttappade inloggningar.
 Utvecklingssamtalet är ett erbjudande. Respekt för både lärares och vårdnadshavarnas förutsättningar.
 Elev som medvetet förstör böcker, skolmaterial eller vandaliserar skolans lokaler kan bli ersättningsskyldig 

upp till fullvärdet.
 Hjälp oss med att återställa lånade böcker!
 Skolan ansvarar inte för värdesaker eller personliga föremål.
 På skolan råder generellt mobiltelefonförbud och vid all användning av digitala verktyg gäller kommunens 

media-etiska riktlinjer. (Finns på hemsidan)
 Fr.o.m. hösten 2018 är moderna språk ett betygsämne. 
 Inför åk. 7 sker en ny klassindelning.
 Förebyggande arbete runt droger, klotter, vandalisering. Samarbete med socialtjänst, fältare och polis. 
 Under vårterminen ges elever i åk 6 möjlighet att gå på ”Uppis”.



https://m.youtube.com/watch?v=MOKqtoy6UP4

Från åk 4 börjar eleverna sin 
vandring mot betyg i åk 6

1

2

3

4

5

https://m.youtube.com/watch?v=MOKqtoy6UP4


Vilken kunskapssyn förmedlar 
läroplanen?

Kvalitativ kunskap
• Inte mätbar 

Kvantitativ kunskap
• Mätbar Faktakunskaper är inga mål 

i sig.

Tillämpningen av 
kunskaper, hur du 

använder de fakta du 
inhämtat, är målet. 

Användandet av 
FÖRMÅGOR.





Hur bedöms eleven?
Värderar helheten av det eleven gör i 
skolan. Ingen analys av delarna som 
utgör helheten. Alla kunskapskrav ska 
vara uppfyllda. Tillbakasyftande. 
Görs i form av: BETYG

Värderar delarna som bygger upp elevens 
hela kunskap i ett ämne. Ringar in vad 
eleven behärskar och bör utveckla. 
Beskriver nuläge och framåtsyftande. 
Görs i form av: SKRIFTLIG 
INDIVIDUELL UTVECKLINGSPLAN 
(omdöme + IUP).

Åk 6-9

Åk 1-5

Det går inte att bedöma vad eleven förstår. 
Bedömningen ska ske av hur eleven VISAR vad 

hon/han förstår.



Vygotskijs idéer

Eleven/barnet lär sig i samspel med andra och än mer i närvaro av någon med 
högre kompetens än eleven/barnet.

Språket är en viktig beståndsdel i lärandet och tänkandet

Lärmiljön (omgivningen) är värdefull vid inlärningen och den ska utgå från och 
formas efter elevens/barnets behov

Eleven/barnet lär genom relationer – för att bästa inlärning ska ske måste 
barnet/eleven undervisas och ha goda förebilder och relationer med andra barn, 

föräldrar och lärare

Intelligens är inte endast biologiskt arv utan även till stora delar miljö



Utdrag av kunskapskrav i svenska gällande läsning 
- årskurs 3, 6E och 9E. (Progressivitet mellan 

årskurserna)

Eleven kan läsa bekanta och 
elevnära texter med flyt
genom att använda 
lässtrategier på ett i huvudsak 
fungerande sätt. Genom att 
kommentera och återge några 
för eleven viktiga delar av 
innehållet på ett enkelt sätt
visar eleven grundläggande 
läsförståelse. Dessutom kan 
eleven föra enkla resonemang 
om tydligt framträdande 
budskap i texterna och relatera 
detta till egna erfarenheter.

Eleven kan läsa skönlitteratur och 
sakprosatexter för barn och 
ungdomar med flyt genom att 
använda lässtrategier på ett i 
huvudsak fungerande sätt. 
Genom att göra enkla, 
kronologiska sammanfattningar 
av olika texters innehåll och 
kommentera centrala delar med 
viss koppling till sammanhanget 
visar eleven grundläggande
läsförståelse. Dessutom kan 
eleven, utifrån egna erfarenheter, 
tolka och föra enkla och till viss 
del underbyggda resonemang om 
tydligt framträdande budskap i 
olika verk samt på ett enkelt sätt 
beskriva sin upplevelse av 
läsningen.

Eleven kan läsa skönlitteratur och 
sakprosatexter med flyt genom att, på 
ett i huvudsak fungerande sätt, välja 
och använda lässtrategier utifrån olika 
texters särdrag. Genom att göra enkla
sammanfattningar av olika texters 
innehåll med viss koppling till 
tidsaspekter, orsakssamband och andra 
texter visar eleven grundläggande
läsförståelse. Dessutom kan eleven 
utifrån egna erfarenheter, olika 
livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och 
föra enkla och till viss del
underbyggda resonemang om tydligt 
framträdande budskap i olika verk. 
Eleven kan också föra enkla
resonemang om verket med kopplingar 
till dess upphovsman. Eleven drar då 
till viss del underbyggda slutsatser om 
hur verket har påverkats av det 
historiska och kulturella sammanhang 
som det har tillkommit i.

3 6E 9E



Utdrag av kunskapskrav i svenska gällande skriva 
- betygsstegen 9E, 9C, 9A. (Progressivitet i ämnet)

Eleven kan skriva olika slags texter 
med viss språklig variation, enkel
textbindning samt i huvudsak
fungerande anpassning till texttyp, 
språkliga normer och strukturer. De 
berättande texter eleven skriver 
innehåller enkla gestaltande 
beskrivningar och berättargrepp 
samt dramaturgi med enkel
uppbyggnad. Eleven kan söka, välja 
ut och sammanställa information 
från ett avgränsat urval av källor 
och för då enkla och till viss del
underbyggda resonemang om 
informationens och källornas 
trovärdighet och relevans. 
Sammanställningarna innehåller 
enkla beskrivningar och 
förklaringar, enkelt ämnesrelaterat 
språk samt i huvudsak fungerande 
struktur, citat och källhänvisningar. 

Eleven kan skriva olika slags texter 
med relativt god språklig variation, 
utvecklad textbindning samt 
relativt väl fungerande anpassning 
till texttyp, språkliga normer och 
strukturer. De berättande texter 
eleven skriver innehåller utvecklade
gestaltande beskrivningar och 
berättargrepp samt dramaturgi med 
relativt komplex uppbyggnad. 
Eleven kan söka, välja ut och 
sammanställa information från ett 
relativt varierat urval av källor och 
för då utvecklade och relativt väl
underbyggda resonemang om 
informationens och källornas 
trovärdighet och relevans. 
Sammanställningarna innehåller 
utvecklade beskrivningar och 
förklaringar, utvecklat
ämnesrelaterat språk samt relativt 
väl fungerande struktur, citat och 
källhänvisningar. 

Eleven kan skriva olika slags texter 
med god språklig variation, 
välutvecklad textbindning samt väl
fungerande anpassning till texttyp, 
språkliga normer och strukturer. De 
berättande texter eleven skriver 
innehåller välutvecklade gestaltande 
beskrivningar och berättargrepp samt 
dramaturgi med komplex
uppbyggnad. Eleven kan söka, välja ut 
och sammanställa information från ett 
varierat urval av källor och för då 
välutvecklade och väl underbyggda 
resonemang om informationens och 
källornas trovärdighet och relevans. 
Sammanställningarna innehåller 
välutvecklade och nyanserade
beskrivningar och förklaringar, 
välutvecklat ämnesrelaterat språk 
samt väl fungerande struktur, citat 
och källhänvisningar. 

9E 9C 9A



Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipisicing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut 

labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis 

nostrud exercitation ullamco 

laboris nisi ut aliquip ex ea 

commodo consequat.

Duis aute irure dolor in 

reprehenderit in voluptate velit 

esse cillum dolore eu fugiat nulla 

pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipisicing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut 

labore et dolore magna aliqua

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipisicing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut 

labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis 

nostrud exercitation ullamco 

laboris nisi ut aliquip ex ea 

commodo consequat.

Duis aute irure dolor in 

reprehenderit in voluptate velit 

esse cillum dolore eu fugiat nulla 

pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipisicing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut 

labore et dolore magna aliqua

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipisicing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut 

labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis 

nostrud exercitation ullamco 

laboris nisi ut aliquip ex ea 

commodo consequat.

Duis aute irure dolor in 

reprehenderit in voluptate velit 

esse cillum dolore eu fugiat nulla 

pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipisicing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut 

labore et dolore magna aliqua

E C A

Bedömning och betygssättning



Till sist:

Om du misstänker att ditt eller någon 
annans barn utsätts för någon form av 
kränkande behandling, kontakta alltid 

personal eller rektor!


