
Systematiskt kvalitetsarbete på Mariaskolan i
Järna

Hösttermin 2021 - Vårtermin 2022

Dokumentet kring det systematiska kvalitetsarbetet uppdateras varje år och ska tydligt visa skolans
löpande kvalitetsarbete och utvecklingsprocesser. Den ska ligga till grund för nästa års dokument för
skolans systematiska kvalitetsarbete.  I Mariaskolans kvalitetsarbete är mandatgrupperna delaktiga i
nya mål och uppföljningar tillsammans med rektor och samordningsgrupp. Arbetet genomförs som
ett samarbete med hela kollegiet och övriga medarbetare. All dokumentation från innan vårterminen
2018 finns arkiverad.

Redovisning och planering av kvalitetsarbetet
Under förbättringsområden kommer vi att belysa hur kvalitetsarbetet fungerar i vardagen och hur vi
planerar och uppfyller målen. Frågorna vi utgår ifrån är:

a) Var är vi nu?

b) Vart vill vi nå?

c) Hur ska vi komma dit?

d) Hur blev det?

Svaret på senaste frågan kommer att bli utgångspunkten för nästa års dokument kring skolans
systematiska kvalitetsarbete.

Läsårets prioriterade förbättringsområden
Skolan kommer från och med detta läsår att lyfta fram tre områden som fokusområden för läsåret.

1. Undervisningsresultat sida 3

2. Timplan och schemat sida 5

3. Trygghet, studiero sida 5

Övriga förbättringsområden
4. Värdegrundsarbete sida 8

5. Organisationsarbete på skolnivå sida 10

6. Samarbete rektor/huvudman sida 10

7. Medarbetare och kompetensutveckling sida 11
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8. Plan mot diskriminering och kränkande behandling sida 12

9. Elevhälsa sida 13

10. Elevinflytande sida 14

11. Samarbete hem och skola sida 16

12. Studie- och yrkesvägledning sida 17

13. Skolbibliotek sida 18

14. IKT i skolan sida 19

15. Fritidshemmet sida 20

16. Skolgård sida 21

17. Gemensamma arrangemang och årstidsbundna fester för hela skolan sida 22

18. Skolmat sida 23

Presentation av skolan
Mariaskolan är en Waldorfskola som ligger i centrala Järna där den har funnits i över tjugofem år.
Skolan är en F – 9 grundskola.  Mariaskolan har ett Fritidshem i anslutning till skolan. Mariaskolans
huvudman är en Ideell förening som driver skolan utan vinstintresse.

Majoriteten av skolans lärare har antingen waldorf – eller/och statlig lärarutbildning, eller är under
utbildning.

Elevantal och andra data

Läsåret 2020/21 var 179 elever inskrivna. Ca 30 personer var anställda på skolan varav några var
deltidsanställda. Läsåret 2021/22 är 177 elever inskrivna. Ca 30 personer är anställda varav några är
deltidsanställda. Nuvarande F-klass har 16 elever i klassen.

Regelverk och styrdokument

Verksamheten regleras av Skollagen, Grundskoleförordningen och Läroplanen för Grundskolan Lgr 11.

Mariaskolan använder sig även av Waldorfskolans kursplan ” En väg till frihet 2016”, som svarar mot
de nationella kunskapsmålen i Lgr 11.

Skolans vision

Vår vision är att alla elever ska uppnå de nationella kunskapsmålen och ska ges förutsättningar för att
kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Vårt mål är att antalet elever fortsätter öka till ca 25 elever/klass.

2



Läsårets prioriterade förbättringsområden

1) Undervisningsresultat

Waldorfskolan ger endast betyg i årskurs 9. Eleverna i de övriga klasserna får varje termin vid
utvecklingssamtalet en individuell utvecklingsplan som arbetas fram under samtalet med eleven och
föräldrarna. På slutet av skolåret får eleven skriftliga omdömen i varje ämne och ett så kallat
läsårsbrev. I läsårsbrevet beskrivs klassens liv genom året: om det sociala i klassgemenskapen, om
teman i ämnen under året, om höjdpunkter, som t.ex. elevernas engagemang i gemensamma
skolfester och aktiviteter och om utflykter och resor.

Verksamheten utgår från kunskapsmålen i Lgr 11 och även waldorfskolans kursplan. Vi har i
arbetslagen diskuterat fram en form hur vi ska utforma LPP för olika ämnena och läsår.

Inför varje termin, på föräldramötet, presenterar lärarna årets morgonperioder, och ämnenas teman
för elever och föräldrar. Inför varje period och ämne presenteras kunskapsmålen och för klass 8 och 9
även betygskriterierna.

Bedömningsunderlaget består av närvaro, engagemang och aktivt deltagande i undervisningen,
elevers utformande av arbetshäften, provresultat, grupparbeten, muntliga framföranden, läxor, mm.
Under arbetets gång återkopplar läraren i dialog med eleven de utvecklingsmöjligheter som eleven
har i sitt lärande. Eleverna får möjlighet att utvärdera morgonperioderna i ett formulär.

I klass 9, vid höstterminens slut och vid läsårets slut, sätter undervisande lärare betyg, i
förekommande fall i sambedömning med den ämneslärare klassen har haft i årskurs 7 eller 8.

Rektor följer upp skolenhetens kunskapsresultat genom att ha tillgång till alla elevers IUP, skriftliga
omdömen och betyg. Rektor har introducerat en omdömesblankett för att regelbundet få ytterligare
insyn i elevernas kunskapsresultat. Om en elev inte befaras nå kunskapsmålen informeras rektor.
Rektor har regelbundna samtal med klasslärarna/ämneslärarna för att hålla sig uppdaterad om
klassens och elevers kunskapsutveckling. Andra forum för rektor att följa upp skolenhetens
kunskapsresultat är genom klasskonferenser och genomgångar på kollegiemöten. Rektor har börjat
att göra klassrumsobservationer med efterföljande återkoppling till klasslärare. Områden för
observation är bl. a. trygghet, uppmuntrande lärandemiljö, variation i undervisning och elevernas
möjlighet att påverka undervisningen. Rektor, EHT och klasslärare undersöker behov av anpassning
och stödåtgärder i början av terminen. Resultatet av nationella proven följs upp av rektor och
kollegiet. Utifrån information av skriftliga omdömen, utvecklingssamtal, IUP, nationella prov,
terminsbetyg i 9:an och bedömningsmallen beslutar rektorn nödvändiga utvecklingsåtgärder.  Det är
ett nära samarbete mellan rektor, EHT och kollegiet som främjar att vi tidigt uppmärksammar
elevernas behov.

Eleverna i årskurs 9 erhåller terminsbetyg och avgångsbetyg. Under vårterminen i klass 8 och
höstterminen i klass 9 träffar eleven sina olika ämneslärare för att få veta vad som krävs för att höja
sitt betyg. Rektor har infört en betygskonferens för årskurs 9 tidigt på vårterminen med de berörda
ämneslärarna, inför slutbetyget.
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Föregående års klass 9 brukar bjudas in till möte med nuvarande klass 8 och 9 och kollegiet. Det är
inspirerande och betryggande möten för eleverna som ska ta ett nytt steg i livet, att börja på ett
gymnasium.

2020/2021

d)+a) Utvärdering och analys: Sambedömning av nationella proven genomfördes i flera ämnen
(svenska och engelska) under våren. Planeringen genomfördes under högstadiekollegiet.

b) Målet med sambedömning av nationella prov kvarstår. Olika former av analyser av elevernas
resultat bör genomföras i kollegiet.

c) Skolan avsätter tid på högstadiekollegiet för planering av sambedömning. Resultaten från de
nationella proven presenteras och diskuteras i kollegiet. Lärarna uppmanas att lämna in
bedömningsmallen till rektor efter avslutad period eller kurs. Resultaten från den pedagogiska
kartläggningen i F-klass och bedömningsstödet i klass 1 presenteras för EHT.

d) Utvärdering sker under efterberedelsedagarna 2021. Ansvarig är rektor

2021/2022

d)+a) Högstadiekollegiet planerade för sambedömning men inga nationella prov förutom i klass 3
genomfördes på grund av pandemin. Lärarna uppmanas att lämna in bedömningsmallen till rektor
efter avslutad period eller kurs. Den pedagogiska kartläggningen i F-klass genomfördes med EHT.
Bedömningsstödet för klass 1 redovisades inte för EHT på grund av tidsbrist. Skolresultaten
sammanställdes av rektor och redovisades för huvudmannen.

b) Bedömningsmallen för morgonperioderna bör utvecklas och inkludera även elevens delaktighet.
Skolverket kommer att införa en ny läroplan från hösten 2022, hur den kommer att påverka
bedömning och planering är ett viktigt tema under läsåret. Analysen av skolresultaten rapporteras till
huvudman. Huvudmannen uppmärksammar rektor om att det är viktigt att även uppmuntra eleverna
till högre betyg.

c) Stadiegrupperna arbetar med att förbättra bedömningsmallen med målet att öka elevens
delaktighet och möjliggöra återkoppling både mitt i perioden och efter periodens slut. Arbetet knyts
också till arbetet med den nya läroplanen. Rektor och skolchef kommer att leda ett arbete med
kollegiet kring den nya läroplanen. Arbetet initieras under studiedagen 8 november, följer en
utarbetad plan för skolans anpassning under kommande stadiemöten och följs kontinuerligt upp av
rektor och skolchef. Skolresultaten i form av meritvärde och betyg för klass 9 jämförs med resultaten
från nationella prov och med rikets genomsnitt. Analysen redovisas för kollegiet och huvudmannen.
Rektor uppmärksammar lärarna på att motivera eleverna till ett högre betyg.

d) Utvärdering sker i början av höstterminen 2022. Ansvarig är rektor
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2) Timplan och schemat

Skolans timplan och schema motsvarar skollagens krav. Det har varit svårt att få timplanen optimal då
många ämneslärare arbetar deltid och vill ha sitt schema så komprimerat som möjligt. Schema och
timplan är anpassat efter den stadieindelade timplanen. Elevens val läggs ofta som en eller två
projektveckor under läsåret. Mariaskolan har ämnet eurytmi c:a 1 timme/vecka för varje klass som
skolans val. Schema läggs nu i Skola24.

2020/2021

d)+a) Utvärdering och analys: Arbetet med timplanen fortsatte och schemat för 2020/2021 fick delvis
ändrad utformning anpassad efter timplanen. Schema läggs nu i Skola24.

b) Vi vill fortsätta arbetet med skolverkets timplaner och hur den Waldorfpedagogiska läroplanen kan
integreras i schema och timplan. Utvärdering av timplanen underlättas genom att schema nu ligger i
Skola24.

c) Timplanerna tas återigen upp med klasslärare och ämneslärare. Schema läggs i Skola24. Skillnader
mellan timplanen och den faktiska undervisningstiden analyseras och presenteras för kollegiet.

d) Uppföljning sker på efterberedelsedagarna 2021. Ansvarig är rektor.

2021/2022

d)+a) Schema för 2021/2022 har lagts i Skola24 utifrån en timplan med Skolverkets timplan som
grund. Timplanen har diskuterats med alla lärare och anpassats efter önskemål om schema och andra
pedagogiska aspekter.

b) Arbetet med timplanen och anpassningar till Skolverkets timplan bör fortsätta.

c) Timplanen analyseras med rektor och skolchef. Ämnenas fördelning i skolans timplan, skolans
profilämnen och relationen till skolverkets timplan och Waldorfskolans timplan diskuteras i kollegiet
under vårterminen i samband med förberedelserna för schemaläggningen för 2022/2023. Rektor,
lärare och schemaläggare planerar och justerar tillsammans lärarens schema.

d) Uppföljning sker i början av höstterminen 2022. Ansvarig är rektor och schemaläggare.

3) Trygghet och studiero

Utbildningen utformas så att elevernas skolmiljö präglas av trygghet och studiero.

I undervisningen strävar vi att ge näring för hela personligheten genom teoretiska, konstnärliga och
praktiska färdigheter.

Skolan har 177 elever och klassrummen är i samma byggnad. Möten mellan eleverna, lärarna och
föräldrar sker naturligt. Lärartätheten är hög. Rektor ser till att vara tillgänglig för elever, lärare och
föräldrar för stöd och handledning. Skolan har ett upparbetat faddersystem, där eleverna i klass 5 blir
faddrar till klass1. Det finns ett rastvaktschema, två lärare är ansvariga.

På skolan strävar vi efter att eleverna, om möjligt, ska ha samma klasslärare till klass 6. Den
förtroendefulla relationen till läraren gör att eleverna känner sig sedda och trygga i sin
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lärandesituation. Eleverna uppmuntras att vara delaktiga att samarbeta för ett tryggt klassrumsklimat
och lärandemiljö. Skolans gemensamma trivselregler som bestäms i början av höstterminen i
samarbete mellan rektor, kollegiet och elevrådet tas upp i klasserna. De gemensamma
ordningsreglerna finns tillgängliga för föräldrar och elever på skolans hemsida. I klasserna har också
lärare och elever gemensamt utvecklat klassrumsregler. Under klasstimmen reflekteras regelbundet
gemensamt kring reglerna och eventuella händelser.

Om reglerna inte följs informeras rektor, som i sin tur följer disciplinära och andra särskilda åtgärder.
Rektor, elevhälsoteamet och klassläraren samarbetar kring uppföljning på skol- grupp- och
individnivå.

Rektor gör klassrumsobservationer med fokus på trygghet och studiero i många klasser och ger
återkoppling till klasslärarna. Klasslärare besöker andra lärares lektioner och ger feedback.

2020/2021

d+a) Skolans ordningsregler har uppdaterats. Intervjuerna med klass 3 och 8 genomfördes som
planerat, arbetet med klass 3 pågick under hela läsåret. Även klass 5 intervjuades. Alla intervjuer
ledde fram till en sammanfattning av elevsamtalen, en sammanfattning som också skickades ut till
föräldrarna. Trygghetsgruppen har nu två mötestider varje vecka. Det var många incidenter i början
av läsåret. En ny blankett för incidentrapportering togs fram i början av läsåret samt en uppdaterad
process för rapportering. Det blev ingen ny föreläsning om kommunikation i klassrummet.

b) Elevsamtal och intervjuer har varit givande. Det arbetet bör fortsätta även detta läsår. Perspektivet
Likvärdig skola bör också behandlas i intervjuerna.

c) Trygghetsgruppen planerar för intervjuer med nuvarande klass 2, 7 och 8 angående trivsel och
studiero. En fråga kring temat Likvärdig skola kommer att läggas till i intervjuerna. Resultatet av
intervjuerna kommer att, som tidigare, förmedlas till föräldrarna.

d) Uppföljning sker på efterberedelsedagarna 2021. Ansvarig är rektor och trygghetsgruppen.

2021/2022

d+a) Arbetsro och att inte veta vem man ska prata med om man som elev mår dåligt sticker ut lite i
förra läsårets enkät. Studiero i klass 5 läsår 2019/2020 sticker också ut i Skolinspektionens enkät .
Trygghetsgruppen har under läsåret lagt mycket fokus på klass 2. Rektor har också startat en
utvecklingsgrupp för studiero i klass 2. Intervjuer genomfördes med klass 2, 7 och 8 och resultatet
förmedlades till föräldrarna. Även studiero i klass 4 följdes upp med elevintervjuer under läsåret och
resultatet sammanställdes och förmedlades till föräldrarna.

b) Området lyfts upp som ett fokusområde under 2021/2022. För att kunna kartlägga utvecklingen i
trygghet och arbetsro bör jämförelser med föregående år göras. Skolverkets tips och metoder kring
studiero bör också användas. Läsårets resultat vad gäller trygghet och arbetsro kan tydliggöras både
för elever, lärare och föräldrar och i redovisningen i kvalitetsarbetet. Det intensiva arbetet med klass 2
bör följas upp.

Elevsamtal och intervjuer har varit givande. Det arbetet bör fortsätta även detta läsår. Perspektivet
Likvärdig skola bör också behandlas i intervjuerna.

c) Trygghetsgruppen gör en självskattning av studiero i skolan enligt Skolverkets mall.
Trygghetsgruppen kommer att fördjupa analysen av trygghet och studiero från läsårets enkät och
jämföra resultatet med tidigare läsår. För att underlätta analysen så genomförs årets elevenkät
klassvis (gruppnivå). För att kunna följa upp utvecklingen över tid kommer trygghetsgruppen att
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studera trygghet och arbetsro speciellt i klass 6 varje läsår. Trygghetsgruppen kommer under läsåret
att göra några besök under lektioner i klasserna för lektionsobservationer. Under arbetsområdet
"Plan mot diskriminering och kränkande behandling" kommer anslag att sättas upp i klassrummen
med information om vem men en elev kan prata med. För att följa upp arbetet med klass 2
föregående läsår så kommer elever i klass 3 att intervjuas om arbetsro.

d) Uppföljning sker i början av höstterminen 2022. Ansvarig är rektor och trygghetsgruppen.
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Övriga förbättringsområden

4) Värdegrundsarbete

Skolans arbete vilar på den gemensamma värdegrund som står beskriven i Lgr 11 (Lgr11, 7- 8).
Skolans förhållningssätt utifrån värdegrunden beskrivs som följer:

- att ta emot eleven med vördnad, fostra med kärlek och skapa utrymme för utveckling av fria
människor.

- att utveckla hela människan – tanke, känsla och vilja, - i ett teoretiskt, konstnärligt och

praktiskt övande, att alla elever och medarbetare skall kunna känna sig trygga i skolan, bemötas och
behandlas med respekt.

- att skolan skall vara en trygg miljö för våra elever där glädjen och delaktigheten främjar vänskap
och förebygger kränkningar.

- att förmedla och lära ut respekt och tolerans för människors olikheter och alla människors lika
värde.

- att alla elever skall erbjudas samma möjligheter att utvecklas till fria människor.

Skolan arbetar med genusperspektivet i alla ämnen. I undervisningen ges möjlighet för eleverna att
pröva på olika roller och mötas på lika villkor.

Under morgonperioderna (morgonlektionerna) finns i alla klasser ett viktigt inslag av muntligt
berättande. De stoff som klasslärarna förmedlar är format så att eleverna ska få möjligheten att
upptäcka olika aspekter av att vara människa. Här formuleras frågor kring genus, demokrati och
rättvisa som ett ständigt pågående samtal.

Hantverk och handarbete är starkt integrerat i undervisningen på skolan. Att lära genom att uppleva
och göra är viktiga delar av pedagogiken. Detta är något som stärker barnens självtillit och självkänsla
men även verkar som en möjlighet för eleverna att lära känna olika delar av sig själva. Att alla syr,
skördar, smider, virkar gör att traditionella könsroller utmanas på ett naturligt sätt. Här finn även en
viktig möjlighet att utveckla och stärka olika talanger och vägar till lärande. Olikheterna blir till en
styrka i det gemensamma praktiska arbetet.

Elevdemokratin är en viktig del av skolans arbete. Skolan månar om att ha ett aktivt och välinformerat
elevråd. Som ett led i detta utbildas elevrådsrepresentanter regelbundet av SVEA.  Elevrådet blir
bjuden eller ber om att få komma till kollegiet. Det blir gemensamma möten vid flera tillfällen under
året.

Undervisningen på skolan sker integrerat med olika konstnärliga uttryck såsom teater, musik dans och
bildkonst. Detta är viktiga delar för att skapa gemenskap, acceptans och en undervisning på lika villkor
efter alla elevers individuella förutsättningar och behov. Vi får syn på oss själva genom konsten och
därigenom ökar vår empatiska förmåga och tolerans. Alla elever kan pröva rollen som hjälten, den
sköra, den starke, den farlige och på så vis utmana traditionella könsroller och förväntningar. Skolan
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arrangerar klassöverskridande projekt där elever från olika klasser arbetar tillsammans. Vi har också
ett upparbetat fadderskapsarbete där elever från högra klasser agerar faddrar till yngre elever.

Lärarna är engagerade i värdegrundsarbetet med eleverna och arbetar aktivt i bemötandet av
eleverna. Hur vi som lärare uttrycker demokratiska värden och värderingar genom våra egna
handlingar och vårt sätt att hantera svåra situationer och problem är en viktig del i det pedagogiska
arbetet. De vuxna på skolan ska vara förbilder genom att leva de värden vi förmedlar till eleverna.

2020/2021

d+a) Varje år används trädgårdslandet av klass 3 eftersom odling och bondens år är ett genomgående
tema. Vattentrappan har använts mycket av elever, ofta som fritidsaktivitet. Pedagogiska hjälpmedel
har införskaffats men de flesta till hög- och mellanstadiet. Hälsoveckan genomfördes med många
olika aktiviteter och blandade elevgrupper. Många av aktiviteterna var friluftsaktiviteter som t.ex.
paddling och vandring. Även samtal kring hälsa ingick som en aktivitet. Klass 2 gjorde under förra
läsåret ett arbete med att panta, städa och ge till de fattiga.

b) Fokus på att förstå och utveckla vår respekt mellan människor. Kontakt på distans är aktuellt i och
med Covid-19. Hur förstärker man samarbetet mellan klasserna? Fortsatt arbetet även med Likvärdig
skola.

c) Vidga elevernas kontaktnät t.ex. genom att skriva brev, skaffa brevvänner. Varje klass kan ha ett
fadderbarn genom föreningen Sofia för att stödja det viktiga arbetet och lära sig om skolor i andra
delar av världen. Vi bjuder in föreningen Sofia för att berätta om deras aktuella projekt. Undersöka
om det går att fortsätta att arbeta med "skapande skola".

d) Uppföljning sker på efterberedelsedagarna 2021. Ansvariga är rektor och värdegrundsgruppen.

2021/2022

d+a) Klass 3 hade brevkontakt med klass 3 i två andra Waldorfskolor.  Klass 3 hade också ett
fadderbarn i Kenya men skolan stängde ned så kontakten bröts. Pengarna till fadderbarnet samlades
in med en sparbössa i klassrummet. Det är viktigt att alla föräldrar är med på detta och är beredda att
donera pengar vilket gör upplägget lite problematiskt. Det var dock en mycket givande kontakt där
klassen fick lära sig om hur en skolsituation kan se ut i andra länder.

b) Fortsatt fokus på att förstå och utveckla vår respekt mellan människor. Kontakt på distans är
fortfarande aktuellt i och med Covid-19. Hur förstärker man samarbetet mellan klasserna? Fortsatt
arbetet även med Likvärdig skola.

c) Fortsätta att vidga elevernas kontaktnät t.ex. genom att skriva brev, skaffa brevvänner. Anna och
Signe sprider information om föredraget "Livsviktiga samtal" till andra lärare i kollegiet. Vi bjuder in
föreningen Sofia för att berätta om deras aktuella projekt. Undersöka om det går att återta arbetet
med "skapande skola". Bjuda in Max och Christina Nilo till kollegiet för att prata om sexualkunskap för
skolan.

d) Uppföljning sker i början av höstterminen 2022. Ansvariga är rektor och värdegrundsgruppen.
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5) Organisationsarbete på skolnivå

Skolans rektor samarbetar tätt med några av skolans mandatgrupper, t.ex. elevintag, trygghetsgrupp
och medarbetarfrågor. Mandatgrupperna består oftast av flera kolleger och träffas vid olika
mötestider bland annat varannan tisdag. Rektor har det övergripande pedagogiska ansvaret i enlighet
med skollagen.

I skolans kollegium ingår samtliga skolans lärare och rektor. Kollegiet träffas på torsdagar och på
stadietid varannan tisdag.

2020/2021

d)+a) Utvärdering och analys: Projektveckan med tema "livskraft" genomfördes med mycket gott
resultat. Alla elever fick prova på olika utomhusaktiviteter och konstnärliga aktiviteter i blandade
grupper (paddling, vandring, målning, simning och skateboard). Vecka 40 var väl vald med tanke på
vädret. Även klass F-5 hade en lyckad projektvecka med hälsotema. Studiedagen för kollegiet blev
inte av.

b) I kollegiet kommer ett tema att vara "likvärdighet". Temat ska finnas med i stadiegrupper, kollegialt
samarbete och även spridas till huvudman. Kollegialt samarbete och samarbete mellan klasser
uppmuntras.

c) Temat "likvärdighet" tas upp och diskuteras i stadiegrupperna och två lärare kommer att besöka
huvudmannen (styrelsen) för att berätta om arbetet. Starta ett samarbete mellan klass 4 och 5, t.ex.
med gemensamma lektioner.

d) Uppföljning sker på efterberedningsdagarna 2021. Ansvarig är rektor och samordningsgrupp

2021/2022

d)+a) Två lärare besökte huvudmannen (styrelsen) och berättade om sina arbeten med anpassningar,
stödinsatser och likvärdighet. Det ledde till intressanta diskussioner och uppskattades av styrelsen.
Samarbetet mellan klass 4 och 5 kunde inte genomföras på grund av pandemin.

b) Kollegialt samarbete och samarbete mellan klasser uppmuntras under vårterminen. Bedömning
och omdöme kommer att vara ett tema för detta läsår.

c) Även detta läsår kommer två lärare att besöka huvudmannen. Under stadietid kommer kollegiet att
arbeta med boken "Horisonten finns alltid kvar" av Jonna Bornemark och återkoppla reflektioner till
rektor. Arbetet kommer även att påverka olika värdegrunds- och policyfrågor t.ex. instagram-,
skolfoto-, månadsfest-, IKT- och klassresepolicy.

d) Uppföljning sker i början av höstlovet 2022. Ansvarig är rektor.

6)   Samarbete rektor/huvudman

Styrelsen använder rektors dokument kring den systematiska kvalitetsarbetet och dess analys för att
sätta upp övergripande mål för verksamheten. Rektor lämnar skriftlig rektorsrapport en gång i
månaden till Styrelsen och är adjungerad. Det är av stor betydelse att styrelsen får fortlöpande inblick
i den vardagliga pedagogiska verksamheten, frågor om eventuella kränkningar och åtgärder och
skolans övergripande utveckling.
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2020/2021

d)+a) Utvärdering och analys: Årscykeln är reviderad och nya rutiner för klagomål finns nu.
Förväntansdokumentet är inte färdigt och kommer att vila så länge epidemin pågår. Rektor och
huvudman har haft regelbundna möten.

b) Målet är att hitta nya samarbetsformer mellan rektor, kollegium, skolchef och huvudman.

c) Samarbetet skulle under 2020/2021 kunna fokusera på kursplaner och de nya kursplaner som
kommer att introduceras läsåret 2021/2022. Lärare bjuds in till ett styrelsemöte per termin. Även
skyddsombud och andra funktioner på skolan besöker styrelsen någon gång under läsåret. Planer
finns också för en ny typ av samordningsgrupp i skolan.

d) Uppföljningen sker på efterberedelsedagarna 2021. Ansvariga är rektor och huvudman.

2021/2022

d)+a) Samarbetet kring de nya kursplanerna påbörjades och kommer att fortsätta. Lärare har bjudits
in till ett styrelsemöte under läsåret. På grund av pandemin har samarbetet kring andra funktioner
fått vänta. Olika försök till samordningsgrupper i skolan har gjorts men eftersom hela styrelsen byts ut
under läsåret så måste arbetet fortsätta.

b) Målet är att hitta nya samarbetsformer mellan rektor, kollegium, skolchef och huvudman.

c) Rektor sätter samman en samordningsgrupp kring verksamhetens ekonomi.

d) Uppföljningen sker i början av hösten 2022. Ansvariga är rektor och huvudman.

7) Medarbetare och kompetensutveckling

Rektor och skolchef har en regelbunden tid avsatt för medarbetarfrågor och utvecklingssamtal.
Styrelsen informeras kring medarbetarfrågor via rektorns skolrapport.

Majoriteten av skolans lärare har antingen waldorf – eller/och statlig lärarutbildning.

Rektor uppmärksammar behov av kompetensutveckling och rekommenderar utbildning.  Lärare kan
ansöka om att gå kompetenshöjande kurser. De godkänns av rektor.  Efter avslutad kurs förmedlar den
som fått kompetensutveckling det centrala innehållet till kollegerna.

Inför och efter läsåret planerar vi gemensamma mål och ser över skolans organisation. Vi försöker
t.ex. se till att mandatgruppsarbete utvecklas genom att en ny kollega kommer in som kan lära sig
från förra årets mandatmedlem och kan även föra in nya aspekter.

Vi har kartlagt medarbetarnas utbildningar, och bestämt en turordning och prioritering för
vidareutbildningar framöver.

En ny medarbetarsamtalsmall har utvecklats och prövats.

2020/2021

d+a) En medarbetare på fritids har påbörjat sin utbildning på WLH till fritidspedagog. Mentorsskapet i
klass 8 avslutades under föregående läsår. Bedömningsstöd användes i F-klass och klass 1 men inte
någon mer ordnad kompetensutveckling. Klasslärare i klass 8 har påbörjat sin utbildning till
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Waldorflärare. Kollegiet provade att lyssna på några avsnitt pod-radio på kollegietid. Den pandemi
som nådde Sverige under våren har påverkat mycket av skolans arbete. Föredrag av Järnaakademien
ställdes in.

b) För att skapa stabilitet, trygghet och minska smittorisken har vi ökat bemanningen i skolan.
Frånvaron i kollegiet har sedan våren varit större än vanligt men genom den ökade bemanningen har
vikarier kunnat lösas internt, med flexibla lärartjänster. Det är dock brist på vikarier i slöjd (framförallt
träslöjd) och musik. Ett förslag är att ordna med en alternativ praktisk verksamhet som är lättare för
en lärare att ta över vid frånvaro, t.ex. keramik, pappersslöjd. Vidareutbildning av personalen är
fortsatt prioriterad. Kompetensutveckling i bedömningsstöd.

c) Fortsatt satsning på flexibla lärartjänster för att klara vikariesituationen internt. Realisering av en
alternativ praktisk aktivitet då slöjd eller musik faller bort. En lärare från kollegiet får i uppdrag att
förbereda för den alternativa slöjdverksamheten. Lärare i klass 1 och F uppmuntras att fortsätta med
den digitala fortbildningen i bedömningsstöd.

d) Uppföljning sker under efterberedelsedagarna 2021. Ansvarig är rektor.

2021/2022

d+a) Någon alternativ slöjdverksamhet kunde inte genomföras under läsåret. Under vårterminen har
två nya resurser tagits in i skolan och förstärkt lärarnas arbete. Lärare i klass 1 och F har deltagit i den
digitala fortbildningen i bedömningsstöd.

b) Det är brist på vikarier i slöjd och musik. Ett förslag är fortfarande att ordna med en alternativ
praktisk verksamhet som är lättare för en lärare att ta över vid frånvaro, t.ex. keramik, pappersslöjd.
Stort fokus kommer också att ligga på kompetensutveckling i samband med implementeringen av
Lgr22.

c) De digitala morgonmötena används för att lösa många av de akuta vikariefrågorna. Syslöjdläraren
introducerar en av de befintliga lärarna så att hen kan vara vikarie. En lärare från kollegiet får i
uppdrag att förbereda för en alternativ slöjdverksamhet. Kollegiet tar del av Skolverkets material kring
den nya läroplanen.

d) Uppföljning sker i början av höstterminen 2022. Ansvarig är rektor.

8) Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mariaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling uppdateras varje år i slutet av
höstterminen. Alla som är verksamma på skolan har ett ansvar att förebygga och motverka alla
former av diskriminering och kränkande behandling samt att värna om alla människors lika värde. I
planen ingår främjande och förebyggande insatser, kartläggningsmetoder, rutiner, resultat,
utvärdering och analys. Elever och föräldrar är delaktiga genom en enkät och Elevrådet är
inkluderade.
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2020/2021

d+a) Den nya planen löper nu från november till november. Projektveckan genomfördes, med temat
hälsa. Den blev lyckad och positivt mottagen av eleverna. Ingen föreläsare engagerades.
Fadderskapssamarbetet har fungerat bra. Många av klasserna har haft ett fint och uppskattat utbyte.
Under temat diskriminering hade klasserna 6 - 8 besök av samiska ungdomar som föreläste om hur
det är att vara ung samisk idag. Klasserna 6 - 9 hade också besök av överlevaren Emerich Roth.

b) Fadderskap mellan klasserna bör fortsätta och förstärkas och även samarbetet mellan klasser.

c) Det planeras en vecka med temat källkritik, också som ett led i arbetet mot nätmobbning och
ryktesspridning. Vi kommer att fortsätta att arbeta med fadderskap och den typen av
gruppindelningar. Skolan kommer att ha en projektvecka på vårterminen, med blandade elevgrupper
vilket skapar nya kontakter mellan skolans elever. Ett utökat samarbete mellan klasserna 3, 4 och 5
planeras.

d) Uppföljningen sker på efterberedelsedagarna 2021. Ansvarig är rektor och trygghetsgruppen.

2021/2022

d+a) Under en vecka på hösten jobbade hela skolan med temat källkritik det bearbetades
åldersanpassat på olika sätt i de olika klasserna. Fadderskapssamarbetet klasser emellan och andra
samarbeten mellan olika klasser i olika skolämnen fick delvis avbrytas och gick inte att genomföra
p.g.a. pandemin. Den planerade projektveckan gick tyvärr inte att genomföra med klassöverskridande
samarbeten. Ett par klasser genomförde projektveckan klassvis istället.

b) Fadderskap mellan klasserna bör fortsätta och förstärkas och även samarbetet mellan klasser när
det går att genomföra p.g.a. pandemin. Ett fokusområde efter pandemin är nätetik. Ett resultat från
elevenkäten är att vi bör förtydliga informationen kring elevens kontaktvägar.

c) Bjuda in en föreläsare på temat barnens liv på nätet. Skolan kommer att ha en projektvecka på
vårterminen, med blandade elevgrupper vilket skapar nya kontakter mellan skolans elever. Klass 9 ska
delta i en föreläsning om "Allas lika värde" under höstterminen. Sätta upp ett anslag i varje klassrum
med tydliga beskrivningar av vem man som elev kan prata med om man mår dåligt.

d) Uppföljningen sker i början av höstterminen 2022. Ansvarig är rektor och trygghetsgruppen.

9) Elevhälsa

Skolan följer den nationella planen för elevhälsa.

Skolans elevhälsoteam (EHT) består av rektor, specialpedagogisk insats, kurator, skolsköterska och vid
behov skolläkaren.

Teamet träffas varje vecka, måndagar. Elevhälsan skall främst vara förebyggande och hälsofrämjande.
Elevers utveckling mot målen skall stödjas. Elevhälsans kompetens ska bidra till att belysa och förstå
vad som främjar eller hindrar elever i deras utveckling och lärande.

Skolsyster arbetar måndagar och varannan tisdag på skolan och skolläkaren besöker skolan några
gånger per termin.

Psykolog anlitas som extern konsult. Målet är att en kurator ska finns tillgänglig 20 % per vecka.
Skolan har två specialpedagoger på deltid. Samarbete sker vid behov med Resurscentrum och BUP.
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Skolan inkluderar alla elever i klassens vanliga undervisning. Enskild undervisning i klassen eller
tillfällig undervisning i mindre grupp genomfördes främst som anpassning eller särskilt stöd i
elevernas kunskapsutveckling inom svenska, engelska och matematik.

Åtgärdsprogram färdigställs enligt gällande styrdokument och godkänns av rektor. Rektor godkänner
även alla beslut om anpassad studiegång.  På kollegiet i ett kollegialt lärande belyser vi i regelbundna
samtal olika elevers sätt att lära och pedagogiska iakttagelser och reflektioner. Möjliga anpassningar i
klassrumssituation har diskuterats med tanke på hur eleverna ska nå kunskapsmålen. I samband med
det tar vi även upp elevernas sociala utveckling.

2020/2021

d)+a) Rektor och specialpedagogisk kompetens har gått utbildning genom resurscentrum. Alternativa
redovisningsformer har använts vid ett flertal tillfällen. Det har också varit ett tema för
stadiegruppernas arbete.

b) Anpassningar, kollegiala samarbeten och alternativa redoviningsformer kommer även fortsatt att
vara ett tema. EHT ska bli mer tillgängliga för lärarna.

c) Anpassningar, kollegiala samarbeten och alternativa redovisningsformer tas upp som
diskussionspunkt på varje stadiemöte. EHT kommer att ha en drop-in-tid en gång i månaden, för
lärarna. Lärarna i F-klass och klass 1 bjuds in till EHT för att stämma av resultatet av den obligatoriska
kartläggningen och bedömningsstödet.

d) Uppföljning sker på efterberedningsdagarna 2021. Ansvarig är rektor.

2021/2022

d)+a) Anpassningar, kollegiala samarbeten och alternativa redovisningsformer har tagits upp som
diskussionspunkt på flera stadiemöten. EHT har haft en drop-in-tid en gång i månaden, för lärarna.
Det har fungerat bra och har utnyttjats vid flera tillfällen. Lärarna i F-klass har bjudits in till EHT för att
stämma av resultatet av den obligatoriska kartläggningen och bedömningsstödet. Klass 1 föll bort av
flera skäl. Kring klass 2 skapade rektor ett team som träffades live eller digitalt varje vecka för att
stärka elevhälsan i klassen.

b) Anpassningar, kollegiala samarbeten och alternativa redoviningsformer kommer även fortsatt att
vara ett tema. Bedömning och bedömningsstöd i de lägre klasserna bör analyseras av EHT.

c) Anpassningar, kollegiala samarbeten och alternativa redovisningsformer tas även fortsatt upp som
diskussionspunkt på varje stadiemöte. EHT kommer att fortsätta med en drop-in-tid en gång i
månaden, för lärarna. Lärarna i F-klass och klass 1 ska bjudas in till EHT för att stämma av resultatet av
den obligatoriska kartläggningen och bedömningsstödet. EHT tar fram en checklista för EHT-möten
med föräldrar. Tydligare frånvarorapportering till rektor genom Skola24.

d) Uppföljning sker på e 2022. Ansvarig är rektor.

10) Elevinflytande

Ett led i skolans uppdrag är att eleverna ska få utveckla förmågan att arbeta i demokratiska former.
Enligt läroplanen ska eleverna därför vara delaktiga i planeringen.

I de lägre klasserna har eleverna inflytande i dialog med läraren och i sättet att lösa olika uppgifter.
Det kan t.ex. handlar om att välja lekar, sånger och spel och om att arbeta i grupp eller ensam. På
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klasstimmen finns möjlighet att uttrycka önskningar och förslag.  Inflytandet ökar i de högre
klasserna, t.ex. i att välja redovisningsformer, metod och material.

Ett sätt att involvera eleverna är att de får berätta om vilka erfarenheter och föreställningar de har
kring det som undervisningen ska behandla och utifrån detta bidra med idéer på innehåll, arbetssätt
och arbetsformer för det aktuella arbetsområdet. Då Mariaskolan har ett öppet diskussionsklimat
faller det sig naturligt för eleverna att diskutera de flesta ämnen med intresse och nyfikenhet.

Eleverna deltar i elevrådsarbetet från klass 5. Arbetet i Elevrådet ger träning i ett demokratiskt
arbetssätt. Vid elevrådets möte en gång i veckan delta en utsedd lärare, som i sin tur är i kontakt med
rektor och kollegiet. Elevrådet kommer ett par tillfällen per termin till kollegiet för att berätta om
deras arbete.

I samtliga klasser från kl. 3 uppåt finns klassråd/klasstimme som behandlar olika aktuella
frågeställningar. Klasserna 1 och 2 behandlar aktuella frågeställningar dagligen i samband med
morgonsamlingen.

2020/2021

d+a) Elevrådet har haft en digital utbildningsdag. Övriga aktiviteter med SVEA har blivit svåra att
genomföra p.g.a. Covid-19. Julpyssel och café genomfördes i december 2019, uppskattat och med
många deltagare. Det blev ingen halloween-fest. Fler föräldrar bör engageras i aktiviteterna. Elevrådet
besökte kollegiet en gång.

b) Elevrådet bör fortsätta kontakten och utbildning via SVEA. Kontakten och utbytet med kollegiet bör
förstärkas. Julpyssel etc är svårt att genomföra i dagsläget.

c) Elevrådet uppmuntras fortsatt att engagera sig i SVEA och titta på de utbildningar som erbjuds
under läsåret. Elevrådet ska ha en fast mötestid och mötesplats. Kollegiet bjuder in till möte med
elevrådet en gång per termin.

d) Uppföljning sker på efterberedelsedagarna 2021. Ansvarig är rektor.

2021/2022

d+a) SVEA arrangerade en digital kurs under läsåret där sex elever från skolan deltog. Eleverna tyckte
att det var en för lång kurs som inte gav så mycket, kanske eftersom det var en digital kurs, utan
tillfälle att möta andra elever. Elevrådet har en fast mötestid och mötesplats. Kollegiet har tyvärr inte
kunnat bjuda in till möte med elevrådet. Klass 9 har valt motiv och själva målat motivet på väggen
utanför biblioteket.

b) Elevrådet bör fortsätta kontakten och utbildning via SVEA. Kontakten och utbytet med kollegiet bör
förstärkas. Julpyssel etc är fortfarande svårt att genomföra.

c) Elevrådet uppmuntras fortsatt att engagera sig i SVEA och titta på de utbildningar som erbjuds
under läsåret. Elevrådet ska vänja sig vid att träffas igen nu efter pandemin. Nya medlemmar i
elevrådet informeras om elevrådets roll och inflytande i skolan samt formen för elevrådets arbete.
Kollegiet bjuder in till möte med elevrådet en gång per termin. Nya grupper med elever ska bildas för
att få inflytande över skolmaten och biblioteket. Elevrådet har träd och trädgård som årstema.

d) Uppföljning sker på efterberedelsedagarna 2022. Ansvarig är rektor och lärarrepresentanter i
elevrådet.
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11) Samarbete hem och skola.

Skolan bärs gemensamt av rektor, lärare, föräldrar och andra intresserade genom Föreningen Maria
Magdalena. Rektor ser till att vara tillgänglig för elever, lärare, övrig personal och föräldrar när det
finns behov av kontakt/stöd i olika situationer för att skapa ett förtroende- och tillitsfullt samarbete
med föräldrar.

I alla skolans klasser är målet att hålla två föräldramöten per termin.

För alla elever i skolan erbjuds ett utvecklingssamtal per termin. Utöver detta sker ett stort antal
samtal kring elever med behov av stöd. I dessa samtal deltar rektor, EHT, eleven själv, vårdnadshavare,
klasslärare och ibland ämneslärare.

Vid oanmäld frånvaro kontaktas vårdnadshavare efter dagens första lektion med rapporterad frånvaro
genom skolplattformen Skola24.

Skolan informerar föräldrarna en gång/läsår i ett skriftligt omdöme. Detta sker i samband med
sommaravslutningen. Under höstens utvecklingssamtal gör lärare, elev och vårdnadshavare
tillsammans upp en IUP, som sedan följs upp under vårterminens utvecklingssamtal.

Klasslärarna informerar kontinuerligt vårdnadshavarna om klassens arbete dels vid föräldramöten,
dels per mail eller brev. Även i övrigt sker kommunikationen oftast per sms, e-post eller i samtal.

Rektor och representant från skolans kollegium skickar i slutet av veckan ett veckobrev per e-post (KI
– kollegiet informerar) till samtliga vårdnadshavare. Där informeras om  gemensamma aktiviteter,
matsedel och i nuläget även om förhållningssätt och regler på grund av Covid-19.  På skolans hemsida
informerar skolan om policy, kalendarium, kontaktvägar tiĺl rektor, lärare och huvudman m.m.

2020/2021

d+a) Utvärdering och analys:Föredrag i biblioteket blev inte av under hösten och under våren var det
inte möjligt pga pandemin. Skolan har nu införskaffat en skolplattform där all frånvaro kommer att
hanteras. Detta underlättar informationsspridningen till föräldrar kring elevens frånvaro. Skolan har
också ett uppdaterat e-postregister för t.ex. KI där alla e-postadresser som inte hör till skolan har
plockats bort.

b) I dessa tider, då vi inte kan ha föräldramöten, vårfester etc,  vill vi hitta alternativa sätt att hålla
kontakten med föräldrarna.

c) Alla klasslärare har en telefontid varje vecka då föräldrarna kan ringa. Det uppmuntras att bifoga
bilder från klassrummet och klassens arbeten med veckobreven. Föräldramöten i digital form
fortsättningsvis och utvecklingssamtal där föräldrarna får information efteråt eller deltar digitalt.

d) Uppföljningen sker på efterberedelsedagarna 2021. Ansvarig är rektor och samordningsgrupp.

2021/2021

d+a) Informationen till föräldrarna genom klasslärarnas veckobrev har ökat under läsåret, t.ex. med
fler bifogade bilder från klassernas aktiviteter. Några klasslärare har tillämpat en telefontid varje
vecka då föräldrarna kan ringa, andra har mer oreglerad kontakt. Föräldramöten har genomförts
digitalt under läsåret med lyckat resultat. På utvecklingssamtalen har föräldrarna erbjudits att delta
digitalt eller via telefon.

b)Restriktionerna fortsätter under höstterminen.
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c) Föräldramöten sker i alla fall fram till jullovet utomhus eller digitalt. Föräldrar kommer under våren
återigen, om det är lämpligt, att bjudas in till årstidsfester och liknande gemensamma arrangemang
på skolan. Föräldrar erbjuds att delta i utvecklingssamtalen digitalt eller via telefon fram till jullovet.
Föräldrar kan följa skolans vardag genom inlägg på sociala medier.

d) Uppföljningen sker i början av höstterminen 2022. Ansvarig är rektor.

12) Studie- och yrkesvägledning

Under hela skoltiden får eleverna lära känna olika yrken och vad de innebär. Till exempel arbetar man
i klass tre med tema bondens år, där man följer bondens arbetsprocesser under ett år.

På årstidsfesterna har elever möjlighet att utveckla sina entreprenöriella förmågor. Där jobbar elever
kreativt och samarbetar kring olika teman. De kan t.ex. vara ansvariga för café, att gestalta
fiskedamm, hålla i tipspromenad, arrangera leka för mindre barn, m.m.

I högstadiet får eleverna mer konkreta erfarenheter av vad olika yrkesval innebär. I klass sju beger sig
eleverna ut och intervjuar anställda inom den privata och den offentliga sektorn. De jämför
utbildningar, löner och arbetsvillkor. De har också en veckas prao, där de får prova att arbeta på en
valfri arbetsplats. I efterhand delar de med sig av sina erfarenheter till den övriga klassen. Även i klass
åtta och i klass 9 finns det en praoperiod på två veckor, där eleverna får ytterligare en möjlighet att
bekanta sig med yrkeslivet.

I klass nio går eleverna igenom det svenska utbildningssystemet, lär sig om arbetslivets regler och
avtal samt för diskussioner om vilka faktorer som kan styra yrkesval. De och deras föräldrar får besök
av en studie- och yrkesvägledare som skolan anlitar. Klass 9 besöker gymnasiemässan. Kontinuerliga
diskussioner förs även i klassen tillsammans med olika lärare.

2020/2021

d+a) Utvärdering och analys: SYV har fortsatt arbeta med kollegiet under läsåret med fokus på att
relatera olika yrken till de olika skolämnena och på att överhuvudtaget få in yrken och yrkesval i
undervisningen. SYV har i år inte deltagit i några EHT möten. Det fungerade inte med att klass 8 följde
med på gymnasiemässan men klass 8 klass 9 hade kontakt och utbyte kring gymnasieval. PRAO
genomfördes i klass 7 och 8. Klass 9 hade jordbrukspraktik.

b) SYV fortsätter arbetet med lärarna för att studie- och yrkesvägledningen ska integreras i
undervisningen. Information kring gymnasieantagning är intressant även för klass 8. PRAO är ett
mycket bra sätt att introducera eleverna i yrkeslivet.

c) SYV kommer till kollegiet, träffar klass 9 och föräldrar i klass 9 och är fortsatt närvarande vid behov
på EHT möten. SYV träffar klass 8 vid något tillfälle under våren. Fortsatt arbete med PRAO i klass 7, 8
och 9.

d) Uppföljningen sker på efterberedelsedagarna 2021. Ansvarig är rektor och samordningsgrupp.
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2021/2022

d+a) SYV har kommit till kollegiet, träffat klass 9 och föräldrarna i klass 9. PRAO genomfördes i mycket
begränsad omfattning på grund av pandemin. Några elever i klass 9 kunde genomföra en kortare
PRAO.

b) SYV fortsätter arbetet med lärarna för att studie- och yrkesvägledningen ska integreras i
undervisningen. Information kring gymnasieantagning är intressant även för klass 8. PRAO är ett
mycket bra sätt att introducera eleverna i yrkeslivet.

c) SYV träffar stadiegrupperna för information och vidareutbildning, träffar klass 9 och föräldrar i klass
9 och är fortsatt närvarande vid behov på EHT möten. SYV träffar klass 8 vid något tillfälle under
våren. Arbete med PRAO i klass 7, 8 och 9 kommer igång igen detta läsår. SYV informerar om hur man
kan tänka kring PRAO och hur man kan använda erfarenheterna från praon i undervisningen och som
ett bidrag till elevers framtida yrkesval. Kollegiet kommer att får ta del av verktyget "Hej SYV" som
innehåller material som kan användas i undervisningen.

d) Uppföljningen sker i början av höstterminen 2022. Ansvarig är rektor och SYV.

13) Skolbibliotek

På skolan finns ett skolbibliotek och en biblioteksgrupp, i nuläget med representanter från
högstadiekollegiet. Biblioteksgruppen träffas regelbundet, minst två gånger per termin, för att
diskutera nya inköp tillsammans med bibliotekarien och övriga förbättringar av
biblioteksverksamheten. Biblioteket underhålls med hjälp av en erfaren bibliotekarie som också
träffar eleverna i alla klasser och berättar om böcker och läsande.

2020/2021

d+a) Bibliotekarien har haft en dag i veckan på plats i biblioteket och har även haft uppskattade
bokprat med alla klasser. Kollegiet har en kontaktperson för biblioteket som regelbundet träffar
bibliotekarien, ett väl fungerande samarbete. Biblioteket används också vid digitala presentationer
och filmvisningar eftersom det nu finns en fast projektor och duk där.

b) Bibliotekarien uppdaterar hela tiden boksamlingen. Detta läsår fokuseras mer på de högre
klasserna, t.ex. underlag för klass 8 och 9 som kommer att arbeta med källkritik.

c) Bibliotekarien fortsätter i biblioteket en dag i veckan och fortsätter att inspirera eleverna till
läsning. Nya faktaböcker köps in. Kontakten med kollegiet fortsätter via kontaktpersonen.

d) Uppföljningen sker på efterberedelsedagarna 2021. Ansvarig är rektor och samordningsgrupp.

2021/2022

d+a) Bibliotekarien har fortsatt haft en dag i veckan på plats i biblioteket och har även haft
uppskattade bokprat med alla klasser, i biblioteket. Kontakten med kollegiets kontaktperson har varit
sporadisk. Några faktaböcker har köpts in men det behövs fler.

b) Biblioteket kan involveras mer i undervisningen, både med fokuserade inslag, ökad kontakt med
eleverna och utbyte med lärarna. Kontakten med kollegiet behöver stärkas.

c) Bibliotekarien gör en biblioteksplan tillsammans med rektor och kollegiet (hur bibliotekets resurser
används i undervisningen). Bibliotekssystemet Welib kommer att installeras i biblioteket och lärarna
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instrueras så att de kan använda systemet. Bibliotekarien kommer att vara  med på stadiemöten en
gång per termin. Skolan har en läsvecka varje termin för att stärka läsandet i klasserna Bibliotekarien
fortsätter att vara i biblioteket en dag i veckan, fortsätter att inspirera eleverna till läsning och gör
regelbundna besök i klasserna. Kontakten med kollegiet fortsätter via kontaktpersonen.

d) Uppföljningen sker på i början av höstterminen 2022. Ansvarig är rektor och bibliotekarie.

14) IKT i skolan

Skolan har en klassuppsättning elevdatorer som kan användas i de olika klassrummen.

Elever med behov av anpassningar har tillgång till dator som hjälpmedel.

Skolan har ett fast internet via fiber och ett trådlöst nätverk i hela skolhuset.

På skolan finns en IKT-grupp med pedagoger med olika ämnesområden och kompetenser. Gruppen
arbetar och träffas löpande i samråd med rektor kring alla frågor som rör skolans IT-system och
digitala verktyg.

2020/2021

d+a) Utvärdering och analys: Skolan har nu införskaffat en skolplattform, Skola24 och har nu köpt in
24 bärbara elevdatorer så att det finns en klassuppsättning. De nationella proven i svenska och
engelska i klass 9 genomfördes även detta år på ett helt igenom lyckat sätt på dator. Pandemin har
gjort att många av skolans klasser har provat digital distansundervisning, t.ex. Google Classroom.

b) Skolan behöver uppdatera sin digitaliseringsplan och uppgradera datornätverket för att också vara
förberedda för de digitala nationella proven. Skolan saknar fortfarande en telefonkatalog eftersom
den underlättar kontakten mellan föräldrar och också kan användas för att sprida en del annan
information.

c) Mariaskolan söker stöd hos skolverket för att få hjälp med att uppdatera sin digitaliseringsplan. En
telefonkatalog i ny form (eventuellt enbart namn och telefonnummer) arbetas fram under våren.
Skolans koppling till internet uppgraderas genom att ansluta via en optisk fiber. Skolans interna
datornätverk förstärks och byggs ut så att de bärbara datorerna kan användas i alla klassrum.
Hemsidan kommer att uppdateras.

d) Uppföljningen sker på efterberedelsedagarna 2021. Ansvarig är rektor och samordningsgrupp.

2021/2022

d+a) Skolan har uppdaterat sin digitaliseringsplan i samarbete med skolverket. Nätverket
uppgraderades så att eleverna har möjlighet att genomföra sina nationella prov digitalt, i alla
klassrum. Skolan har också anslutit det lokala nätverket till internet via fiber. Alla kontaktuppgifter till
föräldrarna har överförts till Skola24. Hemsidan har uppdaterats.

b) Skolan ska formulera och sprida tydliga och tillgängliga policy och regler för digitalisering och bidra
till kompetensutveckling hos lärarna så att digitala läromedel kan användas på det mest effektiva
sättet.

c) IKT-gruppen formulerar en IT-policy för skolan som förankras hos rektor och sedan distribueras till
lärare och elever. Gruppen ska också erbjuda intern eller extern utbildning för lärare som behöver öka
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sin digitala kompetens. Fortsatt fördjupning av källkritik för digitala medier, t.ex. i anslutning till
läsveckan. Implementering och utvärdering av det digitala kunskapspaketet NE.

d) Uppföljningen sker i början av höstterminen 2022. Ansvarig är rektor och IKT-grupp.

15) Fritidshemmet

Fritids Fjärilen riktar sig till barn i F-klass, klass 1, 2 och 3 och bedriver fritidsverksamhet med
waldorfpedagogik och Lgr11 som grund. Fritidshemmet finns nära skolan och använder till viss del
samma skolgård, en fin skogsbacke, berg, mark med odlingsmöjligheter och en asfaltsplan. Vi är måna
om och glada över den trädgård vi har och betonar vikten av utevistelse, vilket stimulerar rörelse,
hälsa, fri lek och social utveckling. Vi har en hemlik miljö och meningen är att det ska finnas utrymme
både för lek, pyssel och avkoppling efter en dag i skolan.

Fritids har öppet efter föräldrarnas behov och öppnar på morgonen kl. 7 och stänger kl.18.30

2020/2021

d+a) utvärdering och analys: Arbetet med digitala verktyg har inte genomförts i planerad utsträckning
men har påbörjats. En workshop om böcker genomfördes och eleverna jobbade med att skapa egna
berättelser och böcker. En ny pärm är under bearbetning där fritidshemmets rutiner sammanfattas.
En snickare är nu på fritids varje fredag.

b) Arbetet med de digitala verktygen bör fortsätta. Pärmen med fritidshemmets rutiner är viktig för
kontinuiteten i arbetet och för att följa lagar och regler.

c) Rektor och skolchef går igenom fritidshemmets läroplan på en studiedag. Pärmen med rutiner
färdigställs. Digitala verktyg kommer att användas i olika projekt på fritids, t.ex. I-pads.

d) Uppföljning sker under efterberedelsedagarna 2021. Ansvarig är rektor och
fritidsansföreståndaren.

2021/2022

d+a) Rektor och skolchef har gått igenom fritidshemmets läroplan med personalen. Pärmen med
rutiner är klar. Digitala verktygen har inte använts, det är svårt att hinna.

b) Arbetet med de digitala verktygen bör fortsätta och lärande ska vara situationsstyrt,
upplevelsebaserat och grupporienterat. Kontakten med skolan och särskilt med F-klassen är viktig.

c) Fritids fortsätter att använda digitala verktyg i verksamheten genom att inkludera det som en punkt
i planeringen. Fritids har en representant med på skolans stadiemöten. Fritids samarbetar
regelbundet med F-klassen för att lära känna barnen. Fritids försöker delta på en del av de digitala
kollegiemötena. Rektor och skolchef gör en uppföljning  av studiedagen. Fritids undersöker
möjligheten att bjuda in en teater- eller musikpedagog för att kunna arbeta mer med
teater/föreställningar.

d) Uppföljning sker i början av höstterminen 2022. Ansvarig är rektor och fritidsföreståndare.
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16) Skolgård

Skolans trädgårdsgrupp består av lärare. Trädgårdsgruppens uppdrag är att samla in och driva idéer
och projekt som angår utemiljön. Projekten är ofta relaterade till undervisningen och kan komma från
elevernas delaktighet, rekommendationer från byggnadsstiftelsen eller förslag från kollegiet. Det kan
handla om odlingar, lekredskap och byggprojekt i klasserna.

Skolans elever har en dag/år då alla hjälps åt att städa gården fin inför vårfesten som hålls i maj.

2020/2021

d+a) Utvärdering och analys: Det var inte praktiskt genomförbart att leda regnvatten från fritidshuset
till vattenlekbäcken. Grönsakslandet förbereddes i stort sett enligt plan inför kommande klassers
arbete. Underhåll och skötsel under sommaren har varit bristfällig. Ett staket har byggts runt
skolområdet men fortfarande finns en öppning vid musikpaviljongen eftersom staketet där inkräktade
på kommunens område. För att uppmärksamma Waldorf100 planterades ett träd vid grönsakslandet.
Ett utomhuspingisbord har satts upp utanför gymnastiksalen. Ugnen har inte byggts detta läsår.
Cykelställ har satts upp men ett tak kunde inte sättas upp. Nya gungor har monterats framför
skolhuset.

b) Lyfta kollegiets medvetenhet om vikten av ett väl fungerande trädgårdsland. Det finns fortfarande
behov av ett tak över cykelparkeringen.

c) Kollegiets utegrupp arbetar med att utveckla grönsakslandet, tydliggöra planeringen för kollegiet,
fördela ansvarsområden inom hela skolgården, söka bidrag för trädgårdslandet och erbjuda t.ex.
kryddor och grönsaker från trädgårdslandet till köket. Tak till en ugn kommer att byggas under läsåret.
Utegruppen utreder också möjligheten att bygga tak över cykelparkeringen.

d) Uppföljningen sker på efterberedelsedagarna 2021. Ansvarig är rektor och samordningsgrupp.

2021/2022

d+a) Kollegiet har erbjudits material och stöd för att fortsätta att utveckla grönsakslandet. Pengar till
grönsakslandet har sökts. Taket till ugnen har påbörjats och kommer att färdigställas under hösten.
Utegruppen har föreslagit en plats för ett tak över cykelparkeringen men det var inte möjligt att
använda den platsen.

b) Lyfta kollegiets medvetenhet om vikten av ett väl fungerande trädgårdsland. Det finns fortfarande
behov av ett tak över cykelparkeringen.

c) Gruppen fortsätter arbetet med att hitta en lämplig plats för ett tak för cyklarna. En plan tas fram
där det framgår vilka områden på skolområdet som skulle kunna knytas till de olika årskurserna. För
att binda jorden i området runt vattentrappan ska bärbuskar planteras.

d) Uppföljningen sker i början av höstterminen 2022. Ansvarig är rektor och utegruppen.

21



17) Gemensamma arrangemang och årstidsbundna fester för hela skolan

Skolan arrangerar klassöverskridande projekt där elever från olika klasser arbetar tillsammans.

Skolan har återkommande traditioner där man firar olika årstidfester och där föräldrar alltid är
välkomna.

Mikaelifesten hålls först inomhus och de olika klasserna visar upp delar av sitt arbete i exempelvis
musik, eurytmi och gymnastik. Därefter leker hela skolan drakleken på Enekullarna. Skolans äldsta
elever är drakar. Festen avslutas med grillfest på skolgården.

Efter höstlovet firas Lyktfest för klasserna 1 -3, som då har gjort egna lyktor och övat in sånger.
Lyktfesten har under åren firats på flera olika ställen, senast avslutades den runt eldplatsen på
skolgården.

Fredagen före första Advent firas med en Adventspiral som vi bygger upp i musiksalen. Där får
eleverna tända sitt lilla ljus från det stora julljuset i spiralens mitt medan alla sjunger olika sånger med
adventsmotiv.

Klass 4 sköter Luciatåget och brukar lussa för skolan, för Förskolan Maria Nyckelpiga, för ett
ålderdomshem och en läkepedagogisk arbetsplats.

Julavslutningen har vi firat på Församlingshemmet de senaste åren. Församlingshemmet ligger på
bekvämt avstånd och har en lämplig storlek på sin festsal. Där vävs de olika klassernas uppträdanden
ihop till ett Julspel.

Före Sportlovet har skolan en gemensam Maskerad i Gymnastikhuset och där firar vi också vår
påskfest där de olika klasserna visar upp sina eurytmiprogram. I början av maj arrangerar eleverna
och lärarna vårfest.  Klasserna, tillsammans med sina lärare och föräldrar, ordnar spel, lek, och dans,
cafè och försäljning. Eleverna får även möjlighet att visa sina skolarbeten. För klasserna F och 1
ordnas en lekdag med inskrivning i början av juni.

Skolåret avslutas oftast med klassers olika musikframföranden ute på skolgården.  Traditionsenligt
uppmärksammas klass 9 med röda rosor från klass 1 och en fin avslutningsmiddag med föräldrar,
elever och lärare.

2020/2021

d+a) Utvärdering och analys: Klass 7 hade utelekar under hösten 2019. Det var uppskattat. Mycket av
de gemensamma arrangemangen under våren har ställts in p.g.a. pandemin. Maskeraden med temat
"changes" innan sportlovet var det sista gemensamma arrangemanget. Sommaravslutningen blev
begränsad till enbart skolans elever och personal och gjordes klassvis. Kollegiet spelade in en sång
som skickades ut till alla föräldrar. Kollegiet har också sjungit med två musikpedagoger under våren.

b) Målet är att årstidsfester och firanden ska fortsätta i möjligaste mån, men på ett smittsäkert sätt,
t.ex. klassvis. Föräldrar kommer inte att kunna delta, troligen under hela läsåret.

c) Årtidsfester görs inom klasserna genom sånger och dikter p.g.a. pandemin. Eurytmilektioner
omformas för att minimera risken för smittspridning.

d) Uppföljning sker på efterberedelsedagarna 2021. Ansvarig är gruppen för årstidsfester.
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2021/2022

d+a) Inga föräldrar har deltagit vid fester eller liknande med tanke på pandemin. Inga årstidsfester har
kunnat genomföras i större grupp. Aktiviteter har genomförts framgångsrikt klassvis istället.
Adventsspiralen gjordes med flera av klasserna som alternativ till en julavslutning. Den traditionella
maskeraden blev ett klassvis tema . Mycket har flyttats utomhus, t.ex. arbete med lekar. Pandemin
har lett till många kreativa experiment för att kunna fira årstidsfesterna.

b) Samarbetet med klasslärarna behöver stärkas för att öka kvaliteten på de gemensamma
arrangemangen.

c) Årstidens lopp, hur det kan genomsyra undervisningen och hur samarbetet kring detta i kollegiet
kan förbättras tas upp som ett tema under en studiedag. Målet är att årstidsfesterna kommer att
kunna genomföras under vårterminen.

d) Uppföljning sker i början av höstterminen 2022. Ansvarig är gruppen för årstidsfester.

18) Skolmat

Skolmaten är en avgörande del av skoldagen som påverkar elevernas koncentrations- och
arbetsförmåga. Att erbjuda en näringsriktig och god lunch av hög kvalitet är skolans mål. Råvarorna är
i största möjliga mån ekologiska eller biodynamiska.

Skolan har en egen matsal där all skolmat tillagas från grunden och där alla elever äter.

Skolan har en förankrad och genomarbetad policy för livsmedel, miljö och hälsa.

2020/2021

d+a) Utvärdering och analys: Den nya policyn skickades ut till föräldrar med KI. Samarbetet med
lokala odlare och producenter har påbörjats och köket har nu ett säsongsanpassat arbetssätt. Maten
serveras nu till varje elev vilket fungerat mycket bra. Även detta år inga enkäter. Att integrera elever i
köket har inte lyckats detta år.

b) Att involvera eleverna i kökets arbete kan öka förståelsen för hur maten kommer på borden.
Kontakter med utomstående kockar och köksansvariga är inspirerande och kan hjälpa i utvecklingen
av processer, arbetsmiljö och matsedel. Behovet av vikarier är stort.

c) Fortsätta att utveckla samarbetet med lokala odlare och producenter och fortsatta försök att
integrera eleverna i köket. Handledning av utomstående kock. Utöka kontaktnätet för vikarier och
anlita vikarier även utifrån.

d) Uppföljningen sker på efterberedelsedagarna 2021. Ansvarig är rektor och samordningsgrupp.

2021/2022

d+a) Det har varit svårt att integrera eleverna i arbetet i köket på grund av Covid-19. Handledning i
köket av en utomstående kock har genomförts och handledaren har därefter även varit vikarie i köket.
Två vikarier med stor erfarenhet har knutits till köket.

b) Att involvera eleverna i kökets arbete kan öka förståelsen för hur maten kommer på borden.
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c) Köket fortsätter att utveckla samarbetet med lokala odlare och producenter, att integrera eleverna i
köket och att minska matsvinnet.

d) Uppföljningen sker i början av hösten 2022. Ansvarig är rektor och samordningsgrupp.
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