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Västerportskolans verksamhetsplan 2022/2023

Västerportskolan är Ystads kommuns F-9-skola. På skolan finns förskoleklass, fritidshem och grundskola

1-9. Skolan har 630 elever samt 100 fritidshemselever, och 80 anställda. Skolan har höga förväntningar

på alla som jobbar här, på alla elever och på vårdnadshavare. Skolans utgångspunkt är samarbete och

samverkan för att alla elever skall få möjlighet att avsluta sin grundskola med stolthet och glädje över att

ha fått möjlighet att prestera sitt bästa i den bästa skolan.

Som elev på vår skola möts du av kompetenta vuxna som verkar för skolans vision och mål. Skolans

organisation skall stödja ett hållbart lärande och utveckling, där eleven står i centrum där personalens

professionalitet och kunskap är den viktigaste resursen.

Du som elev kommer att mötas av en trygg och trivsam arbetsmiljö med höga förväntningar. Varje dag

möts du av tydlig undervisning, med tydliga planeringar. Du kommer att få regelbundna återkopplingar

på hur du lyckas nå verksamhetsmål och kunskapskrav. Du kommer att få träna dina förmågor både

enskilt och i grupp så att du är väl förberedd för fortsatta studier och arbetsliv.





Lärande sker i undervisning i klassrummet, på fritidshemmet, i skolrestaurang, i skolbibliotek, i

idrottshallar och i övriga miljöer där utbildning sker. Du skall känna att du är respekterad för den du är,

för på vår skola är alla välkomna oavsett värderingar, kön, utseende och bakgrund. Skolan har tydliga

regler och konsekvenser som alla skall förhålla sig till. Du kommer att känna till dem genom att dina

lärare informerar och diskuterar dem med dig och din klass/grupp. Du skall uppleva att du kan påverka

skolans verksamhet, i alla lärmiljöer, på olika sätt i enlighet med Barnkonventionen och Ystads kommuns

barnchecklista.

På Västerportskolan har eleverna under lång tid visat goda resultat. Kvalitén på undervisningen är hög,

vilket t ex visar sig genom ett högt meritvärde på niornas slutbetyg. Vi på Västerportskolan arbetar hårt

för att utvecklas, vi undersöker vilka kompetenser samhället kräver och ger eleverna möjlighet att

utveckla dessa. Hos oss ska skolan vara och kännas meningsfull. Digitala verktyg utgör en väsentlig

beståndsdel i vårt arbete för att ge eleverna en adekvat och modern undervisning.

I granskning och analys av skolans och elevernas resultat för läsåret 2021/2022 har följande områden

uppmärksammats som utvecklingsområden:

● skolans kompensatoriska uppdrag

● skolan som en lärande miljö

● kvalitetssäkra undervisningen genom att systematiskt planera, genomföra, följa upp och

analysera samt dokumentera och göra tillgängligt

● kompetensutveckling av lärares bedömarkompetens

● varierad undervisning och anpassad till elevgrupper och enskilda elever.

Västerportskolans vision:

Västerportskolans fokusområden:



Västerportskolans mål:

Västerportskolans mål för läsåret 2022/2023

Andel elever i årskurs 9 som har behörighet till

nationellt program i gymnasiet skall vara 95%

eller högre

Mäts årligen i samband med

gymnasieantagning

Alla elever skall trivas i skolan och ha en

närvaro som överstiger 90% per termin

Mäts genom regelbundna uppföljningar under

läsåret samt genom kommunens årliga enkät

Andel elever som anser skolarbetet vara

meningsfullt skall årligen öka

Mäts genom årlig enkät
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