LOKAL ARBETSPLAN FÖR
ÖSTERGÅRDSSKOLAN

TOLERANS
KREATIVITET
ÖPPENHET
1

2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
VÄRDEGRUND ............................................................ 4
Vi vill att alla ska känna trygghet .................................. 4
Vi vill att alla ska bli respekterade ................................ 4
Vi vill att alla ska känna lust att lära.............................. 4
MÄNNISKOSYN ........................................................... 5
Vi vill bemöta barnen med respekt och lära dem visa
respekt ........................................................................... 5
Vi vill att alla ska känna att alla har samma värde ........ 5
Vi vill att alla ska känna att de duger som de är ........... 5
Vi vill att alla ska bemötas och lära sig visa tolerans..... 6
KUNSKAPSSYN ........................................................... 7
Med hjälp av vår pedagogiska förmåga vill vi underlätta
för våra elever att lära sig .............................................. 7
Kännetecken på en bra pedagog ................................... 7
Följande kunskaper och färdigheter är viktigast att få
fram hos eleverna .......................................................... 7

3

MED VÄRDEGRUND
MENAR VI
VI VILL ATT ALLA SKA KÄNNA TRYGGHET
Hur ska detta åstadkommas?






Bra kontakt med föräldrarna
Alla vuxna agerar och reagerar
Alla bemöter varandra med respekt
Barnen ska kunna vända sig till all personal
Kamratstödjare och mobbningsteam finns som
stöd

VI VILL ATT ALLA SKA BLI RESPEKTERADE
Hur ska detta åstadkommas?
 Alla vuxna reagerar på kränkande ord och
handlingar
 Alla lyssnar på allas åsikter
 Vuxna föregår med gott exempel
 I första hand leta efter det positiva hos eleven

VI VILL ATT ALLA SKA KÄNNA LUST ATT
LÄRA
Hur ska detta åstadkommas?
 Vi ska hitta ämnen som engagerar och intresserar
barnen
 Barnen ska få den hjälp de behöver
 Ge barnen upplevelser och variation
 Ta var på barnens initiativförmåga
 Individanpassning
 Alla sinnen ska finnas med
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MED MÄNNISKOSYN
MENAR VI
VI VILL BEMÖTA BARNEN MED RESPEKT
OCH LÄRA DEM VISA RESPEKT
Hur gör vi det på Östergårdsskolan?
 Genom att lyssna aktivt på alla och ta deras
problem på allvar
 Var och en ska få framföra sin åsikt utan att någon
avbryter
 Regelbunden uppföljning på hur barnen har det

VI VILL ATT ALLA SKA KÄNNA ATT ALLA
HAR SAMMA VÄRDE
Hur gör vi det på Östergårdsskolan?
 Genom att se till att alla blir sedda genom t.ex. en
hemlig vän, dagens elev
 Genom att uppmärksamma födelsedagar och ej
utsätta barnen för välja lagaktiviteter
 Alla ska få synas och komma till tals, alla åsikter
ska redovisas
 Etiska samtal

VI VILL ATT ALLA SKA KÄNNA ATT DE
DUGER SOM
DE ÄR
Hur gör vi det på Östergårdsskolan?
 Vi utgår från varje enskild elevs förutsättningar
 Vi dokumenterar barnens utveckling så att de
själva kan se sina framsteg
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 Vi ser på det barnen gör och ser vad som kan vara
rimligt att kräva av dem
 Vi anpassar metoderna till barnen
 Vi ger positiv förstärkning
 Det ska vara tillåtet att misslyckas

VI VILL ATT ALLA SKA BEMÖTAS OCH
LÄRA SIG VISA TOLERANS
Hur gör vi det på Östergårdsskolan?
 Genom att själva visa tolerans, att läsa
skönlitteratur som hjälper barnen att leva sig in i
andras situation, rollspel, forumspel,
värderingsövningar, prata om att vara olika och ha
olika behov
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MED KUNSKAPSSYN
MENAR VI
MED HJÄLP AV VÅR PEDAGOGISKA
FÖRMÅGA VILL VI UNDERLÄTTA FÖR VÅRA
ELEVER ATT LÄRA SIG GENOM ATT:
 Vara tydliga och ha tydliga krav
 Individanpassa till varje elev
 Utveckla inlärningsmetoder som vänder sig till
alla sinnen
 Skapa variation
 Ha ett undersökande arbetssätt

KÄNNETECKEN PÅ EN BRA PEDAGOG ÄR
ATT:






Kunna skapa intresse
Vara engagerad
Kunna skapa lust kring inlärning
Kunna skapa ordning och reda
Kunna möta barnen på deras egen nivå

FÖLJANDE KUNSKAPER OCH
FÄRDIGHETER ÄR VIKTIGAST ATT FÅ
FRAM HOS ELEVERNA






Social kompetens
Att kunna läsa, skriva och räkna
Att veta hur man söker kunskap
Att skapa självtillit
Att visa ömsesidig respekt
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