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Bakgrund
Skurups kommun ligger i södra Skåne och har ca 15 000 invånare. Skurup är centralorten med
en omgivande landsbygd och små byar. Kommunen sträcker sig från Abbekås i söder till
Romelåsen i norr.
I kommunen finns sex grundskolor från förskoleklass till år fem/sex, tre i Skurup och tre
utanför centralorten. Det finns en stor skola för år sex till nio, också i centralorten. Dessutom
finns det en kommunal friskola som har elever från förskoleklass till år nio.
Till två av kommunens skolor finns även särskola. Särskolan har elever från förskoleklass till
år nio.
I kommunen finns tolv förskolor, sju i Skurup och fem utanför centralorten. Av dessa är en
föräldrakooperativ och en personalkooperativ. Kommunen har också sju dagbarnvårdare.

Mål





Alla barn och elever i Skurups kommun ska utveckla en god språk-, läs- och
skrivförmåga
Barn och elever med svårigheter i sin språk-, läs- och skrivförmåga ska garanteras
tidig utredning, strukturerad, adekvat undervisning och kompensatoriska insatser.
Eleven ska få en god grund för fortsatta studier och yrkesval.
Skolarbetet ska kännas meningsfullt.

3

Arbete med språk-, läs- och skrivutveckling i kommunen
Förskolan
Under förskoleåren har barnet de mest optimala förutsättningar för språkutveckling. Naturlig
språkutveckling sker samtidigt som barnet upptäcker och upplever omvärlden, stimulans av
språkutvecklingen kan ske i ett naturligt och meningsfullt sammanhang.
Förskolans uppdrag
”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk- och identitetsutveckling.
Förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra
och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen” (Lpfö 98, s 6)
Utifrån läroplanen för förskolan (Lpfö 98) strävar samtliga förskolor efter att varje barn ska
utveckla sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar.
Barnen ska också utveckla ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera
med andra och att uttrycka sina tankar. Vidare arbetar förskolorna efter att barnen utvecklar
sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och
för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner. För de barn som har annat
modersmål än svenska strävar förskolan efter att barnen ska utveckla sin kulturella identitet
samt sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

Förskoleklass
Förskoleklass, som infördes 1998, är en frivillig skolform för sexåringar. Tanken med
förskoleklassen är att det ska vara en bro mellan förskolan och grundskola. Verksamheten är
utformad så att den stimulerar varje barns utveckling och lärande genom lek, skapande och ett
temainriktat arbetssätt. Förskoleklassen lyder under läroplanen som är gemensam för
grundskolan och fritidshemmet (Lpo 94).
Rutiner vid överlämnande mellan förskolorna och skolorna finns utarbetade.

Särskola
Särskolan finns i kommunens regi sedan höstterminen 2003. Särskolan har samma läroplan
som grundskolan och omfattas därför av samma värdegrund. Däremot så följer särskolan sina
egna kursplaner. Uppnåendemål upprättas utifrån varje barns förusättningar.

Skola
Språkutveckling, inom grundskolan år 1-9 sker via språkanvändning tillsammans med andra.
Därför arbetar vi med språk och litteratur på ett kommunikativt och verklighetsförankrat sätt.
Läsglädje och läsförståelse har en framskjuten plats i undervisningen. Pedagoger och
bibliotekarier introducerar nyutkommen skönlitteratur och i skolarbetet reserveras tid för
läsning av barn- och ungdomsböcker.
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Kommunövergripande arbete
För att säkerställa en hög måluppfyllelse så arbetas det kommunövergripande på flera olika
sätt. Skol- och utbildningsberedningen följer verksamheten i skolan och nationella resultat
och analyser. Utifrån detta så utformas prioriteringar som skolorna ska uppmärksammas och
arbeta extra med under en avsatt tid.
Det finns ett kommunövergripande nätverksarbete som innebär att från varje förskola/skola
finns representanter i de två nätverken i svenska. Nätverken är uppdelade så att de
representanter som arbetar på förskolan och de som arbetar med elever från förskoleklass till
år tre deltar i samma nätverk. De representanter som arbetar med elever från år fyra till år nio
deltar i ett annat nätverk.
Det finns också ett nätverk för specialpedagoger/speciallärare och ett för de som undervisar i
svenska som andraspråk. Kommunen har en person som arbetar med kompensatoriska
hjälpmedel och handledning till personal.
Inom kommunens förskolor/skolor samarbetar man med kommunbiblioteket på olika sätt.
Förskolan har ett nätverk som kallas Läsbiten. Detta leds av barnbibliotekarien och har som
syfte att ge information om bra böcker för barn, sprida goda exempel från verksamheterna och
att inspirera till en god språkutveckling. Det har också arbetats fram sagolådor som finns på
biblioteket för utlåning.
Barnbibliotekarien informerar också om ny barnlitteratur på nätverksträffarna och har även
bokprat på biblioteket med elever från år tre och fem.
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Screening
Alla skolor i kommunen använder sig av samma screening-material för att tidigt identifiera
och fånga upp elever med språk-, läs- och talsvårigheter.
Specialpedagogen på respektive skola ansvarar för dokumentation, förvaring, arkivering av
testresultaten och att dessa sparas i ett år efter det att eleven lämnat skolenheten.

Tester i svenska från förskoleklass till år nio
Åk
Test
F-klass Språklig medvetenhet(valfritt)
Bokstavskännedom
LUS
År 1
Bokstavskännedom
Fonolek
LUS
År 2
Vilken bild är rätt?
Läskedjor
DLS stavning
LUS
År 3
Vilken bild är rätt?
DLS stavning
Nationella prov
LUS
År 4
Ängelholmstestet (år 4)
DLS stavning 1
DLS ordförståelse
LUS
År 5
DLS stavning 2
Nationella prov
LUS
År 6
DLS stavning 2
Ängelholmstest
LUS
År 7
Läsförståelse
Stavning
Ordförståelse
LUS
År 8
Ev. LUS
År 9
Nationella prov

Tid
sept.
fortlöpande under året
okt. och mars
fortlöpande under året
sept.
okt. och mars
okt.
okt.
feb.
okt. och mars
okt.
febr.
Vt
okt. och mars
okt.
okt.
okt.
okt. och mars
okt.
Vt
okt. och mars
okt.
okt.
okt. och mars
sept.
sept.
sept.
okt. och mars
okt. och mars
feb.

Ansvarig
För.lär/spec
Förskollärare
Förskollärare
Klassl./spec
Klasslärare
Klasslärare
Klasslärare
Klasslärare
Klasslärare
Klasslärare
Klasslärare
Klasslärare
Klasslärare
Klasslärare
Klasslärare
Klasslärare
Klasslärare
Klasslärare
Klasslärare
Klasslärare
Klasslärare
Klasslärare
Klasslärare
Klasslärare
Svensklärare
Svensklärare
Svensklärare
Svensklärare
Svensklärare
Svensklärare

För de elever som har annat modersmål än svenska måste man komplettera med en
performansanalys i både svenska och i modersmålet. Denna görs av svenska som
andraspråksläraren.
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Arbetsgång vid språk-, läs-, och skrivsvårigheter
Förskola
Utvecklingssamtal i förskolan erbjuds två gånger per år. Samtalet tar ca trettio minuter och
har till syfte att sammanfatta barnets intressen och styrkor ur förskolans och hemmets
perspektiv. Utifrån detta samtal skrivs tillsammans med föräldern barnets utvecklingsplan,
IUP.
IUP och utvecklingssamtal kompletteras med handlingsplaner och andra samtal om behov
uppstår under året. Detta/dessa ska finnas som bilaga till IUP:n. Vid upprättande av
handlingsplan används av kommunen framarbetad blankett (se bilaga 1).
Vid behov av kartläggning av barns språkutveckling kan t ex materialet TRAS(tidig
registering av språkutveckling) användas av pedagogerna på förskolan. Specialpedagog ger
handledning/konsultation till arbetslag vid behov.

Skola
Steg 1 Arbetslagets insats


Pedagogen identifierar elev med läs-, tal- eller skrivsvårigheter.



Pedagogen skaffar sig en helhetsbild över elevens läs-, tal-, och skrivutveckling samt
inlärningssituation genom en pedagogisk utredning. Den består dels av en pedagogisk
kartläggning och dels av att arbetslaget tillsammans analyserar situationen och
planerar pedagogiska insatser (inom klassens/arbetslagets ram).



Föräldrar kontaktas. Åtgärdsprogram upprättas tillsammans med elev och föräldrar.



Överenskomna åtgärder genomförs under den tid som angivits i åtgärdsprogrammet.



Insatta åtgärder utvärderas tillsammans med elev och föräldrar. Har elevens läs-, taloch skrivförmåga förbättras så avslutas åtgärdsprogrammet. Kvarstår svårigheterna,
trots stöd och åtgärder, går man vidare till steg 2.

Steg 2 Specialpedagog/lärare kopplas in


Specialpedagog/lärare kopplas in och genomför en fördjupad utredning. Resultatet av
den kan sedan leda till tre åtgärder:
1. Nytt åtgärdsprogram med ytterligare insatser upprättas tillsammans med elev och
föräldrar.
2. Om den fördjupade utredningen visar misstanke om språklig svårighet tas detta
upp på elevhälsa där logoped får uppdraget att utreda vidare (se bilaga).
3. Om den fördjupade utredningen visar misstanke om specifika läs- och
skrivsvårigheter så går detta vidare till en elevhälsa där skolpsykolog och logoped
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får uppdraget. Den psykologiska utredningen används som underlag för logopeden
som fastställer bedömning/diagnos.

Åtgärdsprogram och pedagogisk utredning
Så snart skolan uppmärksammat att en elev kan vara i behov av särskilt stöd ska behovet
utredas. Det är skolans rektor som ansvarar för att utredningen kommer till stånd.
Först efter att den pedagogiska utredningen är klar kan man bedöma vilka åtgärder som man
behöver vidta för att tillgodose elevens behov av särskilt stöd.
Ett åtgärdsprogram syftar till att säkerställa att en elevs behov av särskilt stöd
tillgodoses(bilaga 2 och 3). Åtgärdsprogrammet har en central roll i skolans arbete med
särskilt stöd genom att vara redskapet för personalen när det gäller planering och utveckling
av den pedagogiska verksamheten kring den enskilde eleven. Det är också en skriftlig
bekräftelse på de stödåtgärder som ska vidtas.
Åtgärdsprogrammet ska bestå av mål, delmål och åtgärder och vid uppföljningen ska eleven
ha nått upp till delmålen med hjälp av åtgärderna. Delmålet ska vara konkret, relevant,
realistiskt, mätbart och möjligt att genomföra. Det måste också vara möjligt att utvärdera och
vara utvecklande för eleven. Delmål och åtgärder ska läggas på individnivå, gruppnivå och
organisationsnivå.
Vid upprättande av åtgärdsprogram ska både elever och föräldrar vara delaktiga.
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Bedömningsmatriser svenska
År 1
Läsa
Bokstävernas namn, ljud, form/vara fonologiskt medveten
Läsa enkel text med förståelse
LUS punkt 9
Skriva
Skriva enkla meningar
Skriva stora och små bokstäver
Tala och lyssna
Lyssna koncentrerat till en kort berättelse
Lyssna till och följa enkla instruktioner
Berätta om en händelse för en liten grupp

År 2
Läsa
Läsa icke ljudenlig text med förståelse
Återberätta enkla texter
Läsa och följa enkla instruktioner
Känna till några barnboksförfattare
LUS punkt 12
Skriva
Skriva enkla texter där innehållet framgår
Känna till stor bokstav, punkt och frågetecken
Känna till stavningen av korta ljudenliga ord
Tala och lyssna
Lyssna på längre berättelser och kapitelböcker
Deltaga i en diskussion
Genomföra en enklare redovisning

År 3
Läsa
Läsa bekanta och elevnära texter med flyt
Läsa elevnära skönlitterära texter och kunna återberätta handlingen muntligt eller skriftligt
Läsa elevnära faktatexter och instruktioner och kunna beskriva och använda sig av innehållet
muntligt eller skriftligt
Skriva
Skriva läsligt för hand
Skriva berättande texter med tydlig handling
9

Skriva enkla och elevnära faktatexter och instruktioner där innehållet klart framgår
Stava ord som eleven själv ofta använder i skrift och ord som är vanligt förekommande i
elevnära texter
Använda sig av stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter
Tala och lyssna
Berätta om och beskriva vardagliga händelser så att innehåll och handling på ett tydligt sätt
framgår
Ge och ta emot enkla muntliga instruktioner
Samtala om frågor och ämnen hämtade från egna och andras erfarenheter, texter och bilder
genom att ställa frågor, framföra egna åsikter och ge kommentarer

År 4
Läsa
Läsa och förstå skönlitteratur samt kunna återberätta handlingen
Läsa och förstå faktatexter
Läsa textremsan på TV
Läsa en enkel text högt för någon
LUS punkt 17
Skriva
Skriva berättelser och faktatexter med tydlig handling
Öppna, skriva och spara en text på dator och infoga en bild
Tala och lyssna
Berätta med tydlig handling
Samtala och diskutera elevnära ämnen som frågor som rör omvärlden
Känna till några kända barnboksförfattare
Redogöra muntligt med hjälp av stödord

År 5
Läsa
Läsa barn- och ungdomsböcker, faktatexter skrivna för barn och ungdom med god förståelse
samt ha flyt i läsningen
Samtala om läsningen
Reflektera över texter
LUS punkt 18a
Skriva
Skriva texter med olika syften
Tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråket
Tillämpa de vanligaste reglerna för stavning
Använda ordlista
Tala och lyssna
Muntligt redogöra för något så att innehållet blir begripligt och levande
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År 6
Läsa
Läser gärna på egen hand och av eget intresse
Använder sig av datorn för att söka fakta
Läsa och förstå enkel nyhetstext
Känna till några kända ungdomsboksförfattare
Skriva
Använda stödord
Bearbeta en text
Kunna skriva olika text och med varierat språk
Tala och lyssna
Använda intervjuteknik
I samtal med andra reflektera över och värdera en text
Delta i diskussioner och kunna argumentera
Redovisa muntligt med variation och inlevelse
År 7-9
Läs- och skrivutvecklingen är komplexa kunskaper. För år sju till nio specificeras de olika
bedömningsgrunderna inte åtskilda årskursvis, men med tydliga bedömningsgrunder för de
olika betygen, det vill säga i år 7 G, som innebär uppnådda mål, och i år 8 och 9 även VG och
MVG.

År 7
Läsa
Läsa åldersanpassade texter med god förståelse
Återberätta innehållet i texter du läst
Förstår oftast språket i texter skrivna för åldern
Använder ordbok till hjälp när det behövs
Skriva
Framföra egna tanka och idéer i en egen text
Få med viktiga detaljer när du skriver
Berätta texter kronologiskt
Ha en någorlunda tydlig struktur t ex början och slut passar till ämnet
Stavar bra med enstaka fel
Berättar klart och tydligt så att lyssnarna förstå
Ha en någorlunda tydlig struktur i din muntliga framställning
Ha kontakt med publiken vid något tillfälle under presentationen
Lyssna aktivt till andra och svarar dina kamrater på ett korrekt sätt

År 8
Läsa
Förstå språket i en åldersanpassad skönlitterär text
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Skriva
Styckeindela text på ett tydligt och naturligt sätt
Ha få språkliga fel med stavning och interpunktion
Tala och lyssna
Anpassa redovisningarna till lyssnarna
Ha kontakt med lyssnarna vid ett par tillfällen
Samtal i grupper där inte alla delar din åsikt utan att använda ett ovårdat språk i samtalet

VG
Läsa
Förstå språket i en åldersanpassad fakta text
Läsa och sammanfatta det viktiga i en faktatext
Skriva
Variera ordval en del vid skrift
Visa att innehåll och språkbruk stämmer överens
Tala och lyssna
Framför egna tankar och idéer i gruppdiskussioner
Få med viktiga detaljer i egna presentationer
Argumentera för egna åsikter på ett tydligt sätt
MVG
Läsa
Jämföra innehåll i en text med andra texter
Läsa ett par olika typer av texter med god förståelse
Skriva
Skriva meningsbyggnad som är omväxlande
Skriva med klar och tydlig struktur
Ha kreativa idéer som utvecklas i skrift
Förmedla upplevelser, engagemang och reflektioner
Ge träffande exempel och relevanta detaljer i skriftlig produktion
Tala och lyssna
Framföra egna tankar och idéer i presentationer
Lägga fokus på det viktiga i en presentation
Redovisa kunskap på olika sätt
Använda olika hjälp medel i presentationer
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År 9
Läsa
Läsa ungdomsromaner och återberätta handlingen
Förstå språket i en faktatext
Sammanfatta faktatext med fokus på det som är viktigt för din uppgift
Skriva
Variera ordval en del vid skrift
Visa att innehåll och språkbruk stämmer överens
Skriva en text med tydligt struktur och ha en röd tråd från början till slut
Tala och lyssna
Framföra egna tankar och idéer i gruppdiskussioner
Få med viktiga detaljer i presentationer
Argumentera för egna åsikter på ett tydligt sätt
VG
Läsa
Jämföra innehåll i en text med andra texter
Dra enkla slutsatser av jämförelserna
Motivera dina slutsatser
Du behärskar flera olika typer av text
Skriva
Meningsbyggnad som är omväxlande
Skriva med klar och tydlig struktur
Ha kreativa idéer som utvecklas i skrift
Förmedla upplevelser, engagemang och reflektioner
Ge träffande exempel och relevanta detaljer i skriftliga produktioner
Skriva en argumenterande text som följer strukturen för argumenterande texter
Tala och lyssna
Framföra egna tankar och idéer i presentationer
Lägg fokus på det viktiga i en presentation
Redovisa kunskap på olika sätt
Använd olika hjälpmedel i presentationer argumentera för eller emot ett inläst ämne baserat
på inhämtad fakta
MVG
Läsa
Jämföra texter med aktuella händelser, filmer, andra texter och egna erfarenheter
Ta till sig och förstå språket i vuxenlitteratur
Skriva
Förmedla, tolka och reflektera över upplevelser i skrift
Ha en god balans mellan detaljer och översikt
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Utnyttja den aktuella genrens möjligheter
Skilja mellan personligt och allmänt
En uppläggning av texten som är säker och välvald
Ett ordval som är varierat
Ha en varierad menings- och styckeuppdelning
Anpassa stilen efter ämnet
Skriva personligt och uttrycksfullt
Fånga stämningar och känslor
Behärska skrivreglerna mycket bra och gör få formella fel
Tala och lyssna
Är engagerad
Inkludera reflektioner i presentationer och diskussioner
Ge träffande exempel och bra detaljer med betydelse för helheten
Formulera sig väl även i tal och ha ett personligt och uttrycksfullt språk
Ha en mycket bra kontakt med åhörarna genom t ex pauseringar, hjälpmedel och god
ögonkontakt
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Svenska som andraspråk år 1-9
År 1
Läsa
Kunna bokstävernas namn, ljud och form
Kunna läsa enkla och elevnära texter med förståelse
Skriva
Kunna skriva versaler och gemener
Kunna skriva enkla texter där innehållet framgår
Tala och lyssna
Kunna lyssna aktivt och inte avbryta den som talar
Kunna berätta om en händelse för en liten grupp
Kunna lyssna till och följa enkla instruktioner
Kunna rimma

År 2
Läsa
Kunna läsa egen skriven text
Kunna läsa och förstå enkla texter
Skriva
Kunna skriva versaler och gemener
Kunna använda stor bokstav vid början på meningen och vid personnamn
Kunna formulera enkla meningar och meddelanden
Känna till stor bokstav, punkt och frågetecken
Kunna använda datorn som skrivhjälpmedel
Tala och lyssna
Kunna beskriva ett föremål
Kunna förstå en instruktion och använda sig av den
Kunna berätta en vardaglig händelse med innehåll
Kunna framföra åsikter
Kunna återberätta enkla texter

År 3
Läsa
Kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt
Kunna läsa elevnära skönlitterära texter och kunna återberätta handlingen muntligt eller
skriftligt
Kunna läsa elevnära faktatexter och instruktioner och kunna beskriva och använda sig av
innehållet muntligt eller skriftligt
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Skriva
Kunna skriva berättande texter med tydlig handling
Kunna skriva enkla och elevnära fakta texter och instruktioner där innehållet framgår tydligt
Kunna stava ord som eleverna ofta använder i skrift och ord som är vanligt förekommande i
elevnära texter
Kunna använda sig av stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter
Kunna skriva läsligt för hand
Tala och lyssna
Kunna berätta om och beskriva vardagliga händelser så att innehåll och handling på ett tydligt
sätt framgår
Kunna ge och ta emot enkla muntliga instruktioner
Kunna samtala om frågor och ämnen hämtade från egna och andras erfarenheter, texter och
bilder genom att ställa frågor, framföra egna åsikter och ge kommentarer

År 4
Läsa
Kunna läsa skönlitteratur med förståelse samt kunna återberätta handlingen
Kunna läsa och förstå faktatexter
Skriva
Kunna skriva enkla berättelser som fungerar i sitt sammanhang
Känna till de stora skiljetecken
Kunna stava vanliga och ofta förekommande ord
Tala och lyssna
Kunna berätta med tydlig handling
Kunna framföra egna åsikter

År 5
Läsa
Kunna med hjälp av samtal och intensiva teststudier läsa och förstå litteratur som motsvarar
elevens åldersmässiga mognad och faktatexter som motsvarar elevens kunskapsmässiga
mognad
Skriva
Kunna skriva olika sorters texter i de sammanhang som behövs för arbetet
Tala och lyssna
Kunna delta aktivt i samtal som motsvarar elevens åldersmässiga mognad och förkunskaper
samt kunna muntligt berätta och redogöra så att innehållet blir begripligt för åhöraren
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År 6
Läsa
Kunna läsa och förstå olika texter anpassad för ålder
Skriva
Kunna bearbeta sin egen text
Kunna skriva en text med styckeindelning
Kunna stava ljudenligt
Tala och lyssna
Kunna delta i diskussioner
Kunna redovisa ett eget muntligt arbete
År 7-9
Läs- och skrivutvecklingen är komplexa kunskaper. För år sju till nio specificeras de olika
bedömningsgrunderna inte åtskilda årskursvis, men med tydliga bedömningsgrunder för de
olika betygen, det vill säga i år 7 G, som innebär uppnådda mål, och i år 8 och 9 även VG och
MVG.

År 7
Läsa
Du kan läsa enkel åldersanpassad text
Du kan förstå det mesta av texten
Du kan återberätta innehållet i texten
Du förstår oftast språket i texter skrivna för din ålder
Du använder ordbok till din hjälp när det behövs
Skriva
Du kan framföra egna tankar och idéer i en text så att innehållet blir begripligt
Du skriver för det mesta i kronologisk ordning
Början och slutet i din text passar till ämnet
Du stavar oftast rätt på enkla ord
Tala och lyssna
Du berätta ganska tydligt så att lyssnarna förstår
Du har en någorlunda tydlig struktur i din muntliga framställning
Du har ganska god kontakt med publiken vid något tillfälle under din muntliga framställning
Du lyssnar aktivt till andra och svarar dina kamrater på ett ganska korrekt sätt vid enkel
konversation

År 8
Läsa
Du kan läsa åldersanpassad text
Du kan förstå det mesta av texten
Du använder ordbok till din hjälp när det behövs
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Skriva
Du styckeindelar oftast din text
Du har en del språkliga fel med stavning och interpunktion
Du har ett vardagligt ordförråd i text
Tala och lyssna
Du anpassar delvis din redovisning till lyssnarna
Du har god kontakt med publiken vid något tillfälle under din muntliga framställning
Du kan delta i en enkel diskussion där inte alla delar din åsikt
VG
Läsa
Du kan läsa olika typer av åldersanpassad text
Du kan förstå åldersanpassad text
Skriva
Du varierar ditt ordval när du skriver
Du skriver med någorlunda klar och tydlig struktur
Du har fortfarande en del språkfel, men budskapet uttrycks ganska tydligt ändå
Tala och lyssna
Du framför ganska väl egna tankar och idéer i gruppdiskussioner
Du får med detaljer i din presentation
Du kan någorlunda anpassa språket till olika sammanhang
MVG
Läsa
Du kan läsa olika typer av texter
Du har god förståelse av texten
Skriva
Din meningsbyggnad är omväxlande
Du skriver med klar och tydlig struktur och med få språkfel
Du kan ganska väl förmedla upplevelser, engagemang och reflektioner
Du kan ganska väl använda faktatermer och ämnesbegrepp
Tala och lyssna
Du framför ganska väl egna tankar och idéer i dina presentationer
Du lägger fokus på det viktiga i en presentation
Du kan delta i en diskussion och lyssna på de andra deltagarna och bemöta deras inlägg

År 9
Läsa
Du kan läsa ungdomsromaner och återberätta handlingen
Du kan sammanfatta faktatext med fokus på det som är viktigt för din uppgift
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Skriva
Du varierar ditt ordval en del när du skriver
Du skriver så att innehållet framgår och är begripligt trots att språket ännu inte är korrekt
Meningarna är ganska korta
Meningsbyggnaden inte så varierad
Ordförrådet är begränsat
Du skriver en text med tydlig struktur och en röd tråd från början till slut
Tala och lyssna
Du framför egna tankar och idéer i gruppdiskussioner
Du kan begripligt återge innehållet i enkla texter i olika media t ex tidningar, radio, TV, film
mm
VG
Läsa
Du kan jämföra innehållet i en text med andra texter
Du kan dra enkla slutsatser av jämförelserna
Du kan motivera dina slutsatser
Du känner igen flera olika typer av texter
Skriva
Din meningsbyggnad är omväxlande
Meningarna är längre
Ordförrådet är ganska varierat
Du skriver med klar och tydligt struktur
Språkfelen är inte så många
Du ger enkla träffande exempel och detaljer i dina texter
Du förmedlar egna tankar och reflektioner
Du reflekterar över den egna språkinlärningen och vidareutvecklar språket individuellt och
tillsammans med andra
Tala och lyssna
Du talar tydligt och med bra uttal
Du framför egna tankar och idéer i dina presentationer
Du lägger fokus på det viktiga i en presentation
Du använder olika hjälpmedel i dina presentationer
Du kan argumentera för eller emot ett inläst ämne baserat på de fakta du inhämtat
MVG
Läsa
Du kan jämföra texter med aktuella händelser, filmer, andra texter och egna erfarenheter
Du kan ta till dig och förstå språket i en mer krävande text
Skriva
Du kan förmedla, tolka och reflektera över upplevelser i skrift
Du utnyttjar den aktuella genrens möjligheter
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Du har en god balans mellan detaljer och översikt
Du kan skilja mellan personligt och allmänt
Din uppläggning av texten är i stort sett säker och välvald
Ditt ordval är varierat
Du har en varierad menings- och styckeindelning
Du anpassar stilen efter ämnet
Du skriver personligt och uttrycksfullt även om språket inte är helt korrekt
Du fångar stämningar och känslor
Du behärskar i stort sett skrivreglerna och gör inte så många formella fel
Du har insikt om din egen språkutveckling och arbetar målmedvetet för att uppnå
förstaspråksnivå
Tala och lyssna
Du är engagerad
Du inkluderar reflektioner i dina presentationer och diskussioner
Du ger träffande exempel och bra detaljer med betydelse för helhetn
Du talar i stort sett korrekt
Du har en mycket bra kontakt med åhörarna genom t ex pauseringar, hjälpmedel och god
ögonkontakt

20

Handlingsplan för barn i förskolan

Barnets namn:_______________________________________________________
Födelsedata:_________________________________________________________
Förskola/avd:_______________________________________________________

Anledning till att handlingsplan upprättas. Exempel språk, motorik, samspel, lek, m m
1.__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Detta tänker vi träna. (metoder)
Ansvarig:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Vi organiserar träningen/vardagen för barnet på följande sätt:
Ansvariga:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Handlingsplan kommer att följas upp/utvärderas.
Datum:________________________

Andra som finns med i insatser kring barnet: Exempel HAB, BUP, specialpedagog etc.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Övrigt:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Datum:

__________________________
Vårdnadshavares namnteckning

_______________________________
Personals namnteckning

Kopia till vårdnadshavare
Kopia till rektor
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Namn:________________________________ Personnummer:________________________
Klass:____________ Ansvarig pedagog:__________________________________________
Övriga närvarande: ___________________________________________________________
Sekretessbelagda uppgifter finns
Åtgärdsprogrammet upprättat: _______ År:_______ Månad: _________ Dag: ____________
Anledning till att åtgärdsprogram upprättas:

Nuläge – positivt / Det här fungerar bra:

Vad behöver utvecklas avseende:
Arbetssätt, innehåll i undervisningen, arbetsformer, arbetsorganisation, attityder och
värderingar.
Vad kan eleven göra själv?

Hur kan vi hjälpa till i skolan?

Hur kan vi hjälpa till hemma?

Övergripande mål / Vad vill vi uppnå?

Datum:........................................
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Delmål

Metod

Ansvarig

Datum för uppföljning: ______________________________________________________
Sammankallande: __________________________________________________________

__________________
Elev

___________________________ _____________________
Vårdnadshavare
Ansvarig pedagog

Har tagit del av: ___________________________
Rektor
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Barnets namn

Personnummer

Skola

Klass

Kontaktlärare / Mentor
Övriga närvarande

Hur har det gått? Vad har fungerat / inte fungerat? Varför?
Elev

Kontaktlärare / Mentor

Vårdnadshavare

□ Tidigare åtgärdsprogram gäller
□ Nytt åtgärdsprogram
□ Åtgärder avbryts
□ Åtgärdsprogram avslutas
Uppföljning: Var?
Underskrift elev

När?
Datum

Underskrift kontaktlärare/mentor
Underskrift kontaktlärare/mentor
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