Åtgärder Stocksundsskolans re med anledning av VÅGA VISAs
observation och rapport vt 2011

Eftersom förbättringsområden på Stocksunds- och Långängskolan i princip
Överensstämde med varandra har vi hittat fyra gemensamma rubriker på de
områden som VÅGA VISA utpekat som förbättringsområden.
1. Stimulera eleverna till eget utforskade lärande och demokratiska arbetsformer.
2. Ge möjlighet att öka IKT kompetensen bland personal och elever genom fler
digitala verktyg.
3. Öka elevens kännedom om och aktiva arbete med målen
4. Öka elevernas delaktighet i planering och utvärdering
Område 1
Vid implementeringen av Lgr 11 ges stort utrymme för det entreprenöriella
lärandet i undervisningen.
Synliggöra det entreprenöriella arbetet som redan nu finns i klasserna genom
redovisningar av projekt för andra elever/klasser. Lyfta goda exempel.
Besök på Bifrostinspirerade skolor samt öka pedagogernas kunskaper
om storyline.
Område 2
Inspirationsföreläsning om It i undervisningen under september.
Workshops för pedagogerna under en halvdag i augusti.
2013 ska projektorer finnas i alla klassrum.
Under 2012 ska varje klassrum ha ett grundbestånd på 2 väl fungerande
stationära datorer.
Översyn av datavagnen.
It-tekniker/pedagog erbjuder skräddarsydda utbildningar under hela
läsåret.
Område 3 och 4
Utifrån Lgr 11 skapa en gemensam grundmall för lokala pedagogiska
planeringar, LPP.
Gemensam mapp för LPP ska finnas i First Class.
Pedagoger delger/delar med sig av sina LPP via den gem. Mappen.
Eleverna ska göras mer delaktiga i LPP genom val av stoff, arbetssätt
och redovisningsmetod.
Öka pedagogernas kunskap om självvärderingar (pedagogernas och
elevernas) och kamratvärderingar genom litteraturstudier och pedagogiska
samtal.
Auskultation i varandras klasser minst 1 gång termin där förbättringsområdena utifrån VÅGA VISAs observationen står i fokus.

Ovanstående områden är prioriterade områden i skolans arbetsplan för
läsåret 2011-2012.
27 maj 2010 Carina Haking, rektor
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