Verksamhetsplan Löderups förskola 2021/2022

Skollag, läroplan, de kommunala målen samt de utvecklingsområden som iden erats i föregående läsårs analys utgör grunden för den lokala arbetsplanen.
Dessutom nns kommunens Tobakspolicy samt IT-satsning med i den lokala arbetsplanen. Planen är framtagen i personalgruppen i augus 2021.
Den lokala arbetsplanen ska, llsammans med Plan mot diskriminering och kränkande behandling, vara ak v i verksamheten under läsåret. Planen
utvärderas vid läsårets slut och de a resulterar i en kvalitetsredovisning. Den lokala arbetsplanen ska vara grunden vid medarbetarsamtalet.

Organisa on på Löderups skola och förskola
Löderups skola och förskola består av förskola, förskoleklass, fri dshem och skolår 1-6. På förskolan nns ca 42 barn, på skolan nns ca 120 elever och ca 70
av dessa elever är inskrivna på fri dshemmet. Arbetslagen är indelade i år F-3 samt år 4-6 och förskolan består av tre avdelningar

Rektor Löderups skola och förskola

Ledningsgrupp

Kurator
Skolsköterska
Specialpedagog
Skolpsykolog
(BoE)
Pedagoger från
skola/förskola

Processledare
Specialpedagog
Administratör

Processutvecklingsgrupp

Trygghetsteam

Elevhälsoteam

Processledare

Kurator
Specialpedagog
Rep från AL

Kollegialagrupper

ti

fi

ti

fi

fi

ti

ti

tt

ti

ti

fi

ti

Arbetslag

”Ystad är porten ll fram den och omvärlden. Här nns en god miljö för krea va idéer. Företagen verkar såväl lokalt som globalt. Mångfald av fri d och
kultur och nyskapande ak viteter. A rak va och havsnära boenden i allt från den medel da stadskärnan ll den öppna landsbygden. Ystad är den lilla
staden med de stora möjligheterna.” Antagen av KF december 2013 och vägledande för all verksamhet.
”Ystad ly er llsammans” är den gemensamma visionen för Kultur och utbildning. Fokusområdena är llgänglighet, undervisningskvalité och bedömning.
Fokus för Kultur och utbildning är läsåret 21/22 ”Bedömning”. I vår undervisning ska vi få in utepedagogik, digitalt lärande och kultur.

Löderups skola och förskolas vision :

”Tillsammans ly er vi”

Trygghet och god miljö
Våra verksamheter präglas av en trygg, posi v miljö och en stark gemenskap där både barn, elever och personal varje dag känner sig sedda och har möjlighet
a utvecklas. Vi har en inkluderande miljö där vi llgodoser elevers olika behov och förutsä ningar. Vi har e välfungerande elevhälso- och trygghetsarbete.
Undervisning
Undervisningen präglas av tydlighet i mål, struktur och utmaningar för alla barn och elever u från deras egna förutsä ningar, samt e innehåll som
s mulerar ll ny kenhet och vilja a lära. Barn och elever har in ytande och känner sig delak ga i verksamheten.
Engagemang
Det nns e starkt engagemang för a gemensamt utveckla verksamheten och arbeta llsammans. Alla vuxna gör varje dag si y ersta för a möta varje
människa och situa on på bästa sä .
Samverkan
Vi har en god samverkan mellan våra verksamheter och hemmen, mellan de olika verksamhetsdelarna, barngrupperna, elevgrupperna och personalen. Vår
verksamhet präglas av ömsesidig respekt med en öppen och ärlig kommunika on.
Fram dstro
Våra verksamheter är i framkant när det gäller a hi a sä a nå alla barn, elever, våga prova ny , ha pedagogiska metoder som bygger på forskning och
beprövad erfarenhet, hi a lösningar – llsammans andas vi fram dstro

Ledningens prioriteringar för läsåret En struktur har skapats på området för a
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få ll e 1-12 årsperspek v mellan förskola, skola och fri dshem
och för läsåret 2021/2022 fortsä er vi a arbeta för a skapa en stabilitet och exibilitet i vår organisa on. Den kollegiala samverkan ska öka och arbetet
med våra fokusområden ska fortskrida.

1. Övriga prioriteringar under läsåret
●
●
●
●
●

Digitaliseringen – a fördjupa arbetet med en digitaliserad undervisning
Arbeta med Grön Flagg
Integra on
Y erligare utveckla samverkan mellan åldersgrupperna – ena skolan och förskolan och skapa gemenskap
Fortsä a utveckla den kollegiala samverkan

2. Åtagande antagna av BUN 2020-2022:
●

En regional utveckling genom ökad intern och extern samverkan, som leder ll bästa möjliga förutsä ningar för medborgarna i Ystads kommun samt
angränsande kommuner.
● Hållbara, jämlika och a rak va inne och utemiljöer, som skapar lust ll rörelse och en hälsofrämjande livss l, vilket ger förutsä ningar för ökad
måluppfyllelse.
● Verksamheter som präglas av in ytande och go bemötande – genom ökad llgänglighet och digitalisering.
● En trygg, jämlik och likvärdig skola och fri dsverksamhet, som främjar lusten ll
lärande och ökar förståelsen för barn och unga med olika förutsä ningar.

Fokusområde 2021/2022:
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Fokusområde

Så här ska vi arbeta kollegialt

A pedagogerna ser hur
bedömning är e verktyg för
ökad undervisningskvalitet.
A pedagoger kan utvärdera
undervisningen mot Lpfö18.

Förskollärarna/pedagogerna ska
kunna bedöma sina egna
undervisningsmetoder u från a de
ser en progression i barns lärande.

Kon nuerligt och systema skt följa,
dokumentera och analysera varje barns
utveckling och lärande för a göra det
möjligt a följa barns förändrade
kunnande samt utvärdera hur förskolan
-A varje barns utveckling och
llgodoser barnens möjligheter a
lärande kon nuerligt och
utvecklas och lära
systema skt följs, dokumenteras och i enlighet med läroplanens mål
analyseras för a det ska vara
möjligt a utvärdera hur förskolan
llgodoser barnens möjligheter a
utvecklas och lära i enlighet med
läroplanens mål
- A dokumenta on, uppföljning,
utvärdering och analys omfa ar hur
läroplansmålen integreras med
varandra och bildar en helhet i
utbildningen
- kri skt granska a de
utvärderingsmetoder som används
utgår från de grundläggande värden
och inten oner som u rycks i
läroplanen,
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- A resultat från uppföljningar och
utvärderingar systema skt och
kon nuerligt analyseras i sy e a
utveckla förskolans kvalitet och
därmed barnens möjligheter
ll omsorg samt förutsä ningar för
utveckling och lärande
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Bedömning för A pedagogerna gör
lärande
bedömningar som leder ll
undervisning
ökad undervisningskvalitet.
och likvärdighet

Kartläggning -utgångsläget
Pedagogiska diskussioner u från
utvalda ar klar och lmer
Central fortbildningsdag 22/10 2021
VT-22 kollegiala grupper med
representanter från alla Ystads
kommuns förskolor
Följa upp och utvärdera hur barnen
har möjlighet ll in ytande över
utbildningen samt hur utbildningen
tar llvara barnens behov, intressen,
uppfa ningar och åsikter,
följa upp och utvärdera
vårdnadshavarnas möjligheter ll
in ytande
Analysera resultaten av
uppföljningar och utvärderingar i
sy e a utveckla förskolans kvalitet
och därmed barnens möjligheter ll
omsorg samt förutsä ningar för
utveckling och lärande.

Språkutveckling

Utveckla barnens språk med
fokus på språklig förståelse
och kommunika v förmåga

Barnen får en bä re språklig grund
och ökad kommunika v förmåga.
Förbereda barnen inför läs och
skrivinlärning.

Genom a arbeta ak vt med TAKK,
bildstöd, högläsning, boksamtal,
Bornholmsmodellen och samarbete
mellan avdelningarna och med F-3.
Vi kommer arbeta u från kursen i bildoch ateljéarbete.

Genom uppföljning av pedagogisk
dokumenta on, re ek on & analys
genom kollegiala samtal.

Matema k i
vardagen

Utveckla barnens
matema ska tänkande med
fokus på programmering och
en fortsä ning på arbetet
med perspek vseende

Målet med utvecklingsområdet är
a utveckla barnens förmåga ll
logiskt tänkande, a planera och se
en helhet med start och slut.

Genom a arbeta ak vt med IT bluebot, Lego educa on, lärpla a,
problemlösning och kartläsning

Genom uppföljning av pedagogisk
dokumenta on, re ek on & analys
genom kollegiala samtal.

Mål och ak viteter Löderups förskola 2021/2022
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Våra fokusområde

Mål/Fokusområde

Ak vitet beslutad av
BUN eller på vår enhet

Ak vitet på vår enhet/AL

Önskad e ekt –
de a vill vi se

Utvärdering
Hur och
när?

Ansvarig

A pedagogerna gör
bedömningar som leder ll
ökad undervisningskvalitet.

Kartläggning -utgångsläget

A pedagogerna ser hur
bedömning är e verktyg
för ökad
undervisningskvalitet.

Central fortbildningsdag 22/10 2021

A pedagoger kan
utvärdera undervisningen
mot Lpfö18.

Pedagogiska diskussioner u från utvalda
ar klar och lmer

VT-22 kollegiala grupper med representanter
från alla Ystads kommuns förskolor
Följa upp och utvärdera hur barnen har
möjlighet ll in ytande över utbildningen
samt hur utbildningen tar llvara barnens
behov, intressen, uppfa ningar och åsikter,
följa upp och utvärdera vårdnadshavarnas
möjligheter ll in ytande
Analysera resultaten av uppföljningar och
utvärderingar i sy e a utveckla förskolans
kvalitet och därmed barnens möjligheter ll
omsorg samt förutsä ningar för utveckling
och lärande.
Kon nuerligt och systema skt följa,
dokumentera och analysera varje barns
utveckling och lärande för a göra det
möjligt a följa barns förändrade kunnande
samt utvärdera hur förskolan llgodoser
barnens möjligheter a utvecklas och lära
i enlighet med läroplanens mål

Förskollärarna/
pedagogerna ska kunna
bedöma sina egna
undervisningsmetoder
u från a de ser en
progression i barns lärande.
-A varje barns utveckling
och lärande kon nuerligt
och systema skt följs,
dokumenteras och
analyseras för a det ska
vara möjligt a utvärdera
hur förskolan llgodoser
barnens möjligheter a
utvecklas och lära i enlighet
med läroplanens mål
- A dokumenta on,
uppföljning, utvärdering
och analys omfa ar hur
läroplansmålen integreras
med varandra och bildar en
helhet i utbildningen
- kri skt granska a de
utvärderingsmetoder som
används utgår från de
grundläggande värden och
inten oner som u rycks i
läroplanen,
- A resultat från
uppföljningar och
utvärderingar systema skt
och kon nuerligt analyseras
i sy e a utveckla
förskolans kvalitet och
därmed barnens
möjligheter
ll omsorg samt
förutsä ningar för
utveckling och lärande
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-A analysen används för
a vidta åtgärder för a
förbä ra utbildningen.
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Bedömning

Kon nuerlig
utvärdering
under
gemensamm
a
planeringsm
öten,
pedagogiska
diskussioner.
Med rektor
vid
medarbetars
amtal Ht-21
och
uppföljningss
amtal Vt-22

Arbetslagen
och
rektor

Utveckla barnens
verbala språk med
fokus på språklig
förståelse och
kommunika v förmåga
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Utveckla barnens
matema ska tänkande
med fokus på
programmering och en
fortsä ning på arbetet
med perspek vseende

Genom a arbeta ak vt med TAKK och
bildstöd vid planerade ak viteter och
ru nsitua oner. Planerad högläsning
både med böcker och polyglu med
e erföljande boksamtal, sker dagligen i
olika konstella oner.
Bornholmsmodellen startar Rönnen upp
med redan på hösten. Boken och
Linden fortsä er med rim och ramsor
för a lägga rä nivå på undervisningen
av Bornholmsmodellen ll våren.
Återkoppling från kursen i bild och form
sker ll resten av arbetslaget samt
implementerar det i barngruppen under
hela läsåret.
Samarbete med F-3 önskas i t.ex. form
av sagor, läsning, drama m.m. De a
kommer ske e er kommunika on med
F-3

Barnen får en
bä re språklig
grund och ökad
kommunika v
förmåga.
Förbereda barnen
inför läs och
skrivinlärning.

Genom a arbeta ak vt med IT - Lego
educa on (som vi först går en utbildning
inom för a lära oss om materialet)
samt bluebot. Vi startar med det
analoga t.ex. Let´s go code. Lärpla a
med utvecklande pedagogiska appar
anpassade e er utvecklingsnivå.
Problemlösning som tex pussel,
plocklådor, sortering och kategorisering,
antal, träna på a ta instruk oner.
Perspek vorientering som tex
kartläsning.
Alla planerade ak viteter sker under en
pågående process under hela läsåret.

Målet med
utvecklingsområdet
är a utveckla
barnens förmåga ll
logiskt tänkande, a
planera och se en
helhet med start och
slut.

Kon nuerlig
utvärdering
under
gemensamma
planeringsmöten och
pedagogiska
diskussioner

Hela
arbetslaget

Kon nuerlig
utvärdering
under
gemensamma
planeringsmöten och
pedagogiska
diskussioner

Hela
arbetslaget

Barnens självkänsla
och trygghet stärks
genom ökad
förmåga a
kommunicera på
olika sä .

Vår vision
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Ur
analysen
för läsåret
20/21

Tillsammans
ly er vi!

Flerspråkighet

Samarbete med F-3 i t.ex. form av sagor,
läsning, drama m.m.
Barnen bekantar sig med skolans olika
miljöer.

Bildstöd, TAKK, benämna föremål och
företeelser. Lärande lek i styrda grupper.
Polyglu på olika språk.

Ökad trygghet,
igenkänning, lära
av varandra samt
röd tråd genom
de olika
verksamheterna.

Ökad
språkförståelse,
ordförråd, gruppsammanhållning.

Kon nuerlig
utvärdering
under
gemensamma
planeringsmöten och
pedagogiska
diskussioner

Hela
arbetslaget

Kon nuerlig
utvärdering
under
gemensamma
planeringsmöten och
pedagogiska
diskussioner

Hela
arbetslaget

Grön Flagg
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Tobakspolicyn
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Elevhälsoplanen

X

Livss l och hälsa
Rörelse och
avslappning

Inga under 18 år
använder tobak eller
alkohol.
Tobaks- och
alkoholkonsum onen
hos unga vuxna
minskar.
Ystad är en kommun fri
från narko ka och
andra droger.

Arbeta med
faddergrupper/
llsammans-grupper

Fortlöpande samarbete med främst
år F-3 och fri dshemmet

Gemenskap,
trygghet och
samhörighet
mellan barn/elever
och barn/eleverpersonal.

I början och
slutet av
varje
termin.

A pedagogerna u ör
ak viteter så a
utbildningen ger barnen
möjlighet a uppleva
rörelseglädje och
därigenom utveckla
intresse för a vara
fysiskt ak va.

Göra olika rörelseak viteter så som
dans, yoga och promenader

Ge barnen
verktyg a ta
hand om sig själv

Denna
utvärderas
nu i sept så
vi får vårt
cer kat
för 20/21

Rektor/personal info om
tobakspolicyn på
föräldramöte.

Rektor eller personal informerar på
föräldramöte.

Samtliga
i arbetslaget.

Grön
aggrådet
och hela
arbetslaget

Däre er
kommer vi
påbörja en
ny resa

Föräldrarna känner
ll planen.

Läsårsslut

Rektor
och
personal
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I samband med skräpplockardagarna
så pratar vi med barnen om faran av
tobak.

IT/
V-klass

Arbeta enligt vår IT-plan

Miljöprogram

Havet, sjöarna och
va endragen har en
god miljö.

Värna om sin
hälsa och miljön

Arbeta enligt upprä ade IT-plan. Se
verksamhetshandboken.

2020 är samtliga av Ystads
kommuns förskolor och
skolor är miljöcer erade
med Grön agg

Läsårsslut

Hela
arbetslaget

Vid läsårets
slut

Samtlig
personal

U från Grön Flagg arbeta med
målsä ningarna.

Se ovan

Se ovan

Se ovan

Förvaltningen av
kommunens mark- och
va enresurser är
hållbar.

Se ovan

Se ovan

Se ovan

Se ovan

Se ovan

Natur- och
kulturvärden bevaras,
den biologiska
mångfalden är stor och
det nns goda
möjligheter för
frilu sliv.

Se ovan

Se ovan

Se ovan

Se ovan

Se ovan

Alla verksamheter i
kommunen har en
konsum on som är
skonsam för miljön och
socialt hållbar.

Transporter och
infrastruktur är
miljöanpassade och
möjligheter nns ll e
liv fri från fossilt
bränsle.
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SYVplanen

Planera ak viteter
kopplade ll Ystads
kommuns SYV-plan

X

2020 är samtliga av Ystads
kommuns förskolor och
skolor är miljöcer erade
med Grön agg

Skriva ut dubbelsidigt.
Endast skriva ut vid behov. Uppmana i
mailfoten a inte skriva ut mail i onödan.
Hämta omgående utskri erna i skrivaren.

Minskad pappersförbrukning och
pappersavfall

En gång/
termin

Samtlig
personal

Släcka lampor om man lämnar
rummet mer än 5 min. Stänga dator
och skärm vid dagens slut. Köp in/
använd förgreningssladdare med
avstängningsknapp. Stäng av
ka ekokarna oavse mer. Diska med
full maskin. Släck lampor i
gemensamma utrymmen. Använd
dörröppnare endast vid behov.

Minskad energiförbrukning

En gång/
termin

Samtlig
personal

U från Grön Flagg arbeta med
målsä ningarna.

Se ovan

Se ovan

Se ovan

Hälsar på i samhällets närområde
t.ex. kyrkan, biblioteket, Handlarn,
Lokalföreningen.
Läsa böcker och se lmer om olika
yrken.

Skapa intresse,
inblick och
ny kenhet för
arbetslivet och
olika yrken.

I slutet av
varje läsår.

Samtliga i
arbetslaget.

Årshjul kvalitetsarbete
Kunskapsresultat
KONTINUERLIGT

Trygghet och trivsel
Sociogram vid behov

Utveckling och lärande
Verksamhetsbesök rektor
Kollegiala diskussioner
Utvecklingssamtal

Augus
September
Oktober

BRUK Självska ning
Varierande innehåll och arbetsformer
Förskolan
Fri dshemmet
Skola och Fklass

November

Enkät trygghet och trivsel ll eleverna u från
trygghetsplanen

December
Januari
Februari
Mars
April

Trygghetsvandring

Utvärdering av verksamhetsplanen

ti

Juni

ti

Utvärdering av Trygghetsplan

ti

Maj

ti
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tt

t

ti

Enkät trygghet och trivsel ll vårdnadshavare u från
Trygghetsplan.

Särskilt stöd/extra
anpassningar
Uppmärksammas, utvärderas
och revideras kon nuerligt
under hela läsåret

