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Fritidsverksamhet och förskoleklass läsåret 2015/2016
2.2 Kunskaper – Temat ”Visa vägen”:
- Min resa i rymden
- Min resa i historien
- Min resa i konsten värld
- Min inre resa
- Min resa i ett hållbart samhälle
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är
nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt
utbildning.
Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att
lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad
undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i
undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.
Mål
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
• kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
• kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
• har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
• kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och
dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,
Verksamhetsmål
”Barn och elever i våra verksamheter känner trygghet och trivsel. De får det stöd och den
stimulans som krävs så att de kan utveckla sina förmågor så långt det är möjligt och så att
deras engagemang, kreativitet, nyfikenhet förstärks och utvecklas. Ett fördjupat och
dokumenterat analysarbete på alla nivåer leder till slutsatser som ligger till grund för att
uppnå detta.”

Vision för Östregårdskolan
Vi ger eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper, färdigheter och demokratiska
värderingar genom
KREATIVITET
GLÄDJE

SÅNG OCH MUSIK
MÅNGFALD

Mål


TRYGGHET
ANSVAR

GEMENSKAP

Alla elever ska bli sitt bästa jag

Delmål
 Eleverna möter ett pedagogiskt förhållningssätt som ger eleven det stöd och den
stimulans som utvecklar eleven till kreativa idébärare


Eleven ska utveckla sina förmågor att planera, genomföra och utvärdera en idé

I arbetsområdet tema ”Visa vägen” ska eleven få möjlighet att utveckla:


Sin förmåga att använda olika uttrycksformer som språk, bild, musik, dans och drama.



Sin förmåga att utforska och arbeta självständigt och tillsammans med andra.



Sin förmåga att lösa problem och idéer på ett kreativt sätt.

Metoder
 I den skapande verksamheten får eleven möjlighet att vara kreativ och använda olika
material.
 Samarbetsövningar knutna till temat.
 Avsatt tid för samtal på fritids där eleven ges möjlighet till reflektion.
 Gemensamma aktiviteter på fritidsavdelningarna.

Utvärdering
Uppföljning sker på studiedagen på höstlovet och i mars av alla ansvariga pedagoger.
Utvärdering sker på studiedagarna i juni.

Resultat

Process – Hur arbetar vi och vad har vi gjort för att uppnå resultatet?

Analys av processen
Vilka avtryck gör det i verksamheten?
Hur märks det?
Vad fungerar bra?

Åtgärder för utveckling
Vad kan vi säkra?
Vad kan vi förbättra och utveckla?

