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LOKAL ARBETSPLAN

Datum

Ansvarig

Utvärderingsdatum
Juni 2016

150820

Junibackens
personal

Mål 1 och 2
Arbetslag/arbetsenhet

Utvärderingsform

Revideringsdatum

Junibacken

Arbetslags diskussioner

Augusti 2016

Mål
1. Minst 85% av eleverna ska senast år 2018 ha behörighet i ett nationellt
gymnasieprogram
2. Meritvärdet i skolår 9 ska senast 2018 vara lägst 216

Riktlinjer
Hur kan vi på förskolan redan nu börja arbetet för att nå detta i år 9

Arbetsgång – Hur gör vi?
Matte:
•
•
•

Vi börjar från tidig ålder att benämna alla begrepp rätt som tex de geometriska
formerna, över under, addition m.m.
Vi jobbar med att barnen kan se mattemönster och räknesagor
Vi ramsräknar varje dag på samlingarna

Svenska:
•
•
•
•
•

Vi startar upp ett jobb med Babblarna för att främja språket och att lägga ljuden
rätt i munnen
Vi sjunger dagligen, jobbar med rim och ramsor
Läser bok dagligen där vi ibland visar bilderna och ibland inte för att barnen ska
få inre bilder
Vi hjälper barnen som inte har ett fullt utvecklat språk att sätta ord på det de
förmedlar
Rättar inte vid felsägning men säger ordet helt rätt efteråt så de hör det.

Engelska:
•

Vi sjunger mer på engelska

Samhäll/socialt:
•
•
•

Vi jobbar med grönt flagg, livsstil och hälsa (se handlingsplan för grönt flagg)
Lär barnen lätt om allemansrätten
Kompisprat, hur är vi mot varandra? Vad kan man säga och inte säga till
varandra?

LOKAL ARBETSPLAN

Datum

Ansvarig

Utvärderingsdatum
Juni 2016

150820

Junibackens
personal

Mål 3
Arbetslag/arbetsenhet

Utvärderingsform

Revideringsdatum

Junibacken

Arbetslags diskussioner

Augusti 2016

Mål
Minst 95% av eleverna i grundskolan och samtliga vårdnadshavare i förskolan ska
senast 2018 känna sig trygga

Riktlinjer

Arbetsgång – Hur gör vi?
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi möter dagligen upp föräldrarna vid lämning och hämtning så vi kan delge
varandra information
Vi ger alltid mer positiv information än negativ
Vi skickar ut informationsbrev ca 1 gång i månaden om vad vi har gjort och vad vi
ska göra samt lite hur det har gått
Vi dokumenterar dagarnas aktiviteter i bilder och försöker få upp dem samma
dag så att barnen och föräldrarna kan återberätta och reflektera över dagen med
varandra
Dagens schema i bilder i hallen till alla barn med en pil som visar vart på dagen vi
är
Utvecklingssamtal 1 gång per termin
Brukarstyrelse möte 2 gånger per termin där vi utbyter information och
föräldrarna kan komma med idéer
Jobbarkvällar tillsammans allihop, barn, föräldrar och personal vilket skapar
gemenskap och trygghet

LOKAL ARBETSPLAN

Datum

Ansvarig

Utvärderingsdatum

Junibackens
personal

Juni 2016

150820

Mål 4
Arbetslag/arbetsenhet

Utvärderingsform

Revideringsdatum

Junibacken

Arbetslags diskussioner

Augusti 2016

Mål
Minst 75% av kommunens invånare är nöjda eller mycket nöjda med det utbudet
av kultur och fritidsaktiviteter i kommunen

Riktlinjer

Arbetsgång – Hur gör vi?
•
•
•
•

Vi sätter alltid upp anslag i hallen om kommunens olika aktiviteter
Vi visar barnen Hasselfors ”guldställen” som Toften, Teen, Fågelsjön, Träntorp,
Lillängen, bokskogen, Samt att vi besöker så många vi kan av dessa platserna
Vi har ett samarbete med Byalaget
Vi sätter upp lappar om barngympan i Hasselfors

