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Strömstads pedagogiska helhetsidé 

”Lärande och utveckling genom TRYGGHET, glädje, lust och engagemang” 

      

Koster skolas vision och vägledande pedagogiska helhetsidé 

Alla vill gå till skolan både elever och vuxna 

Vårt arbete präglas av: 

Att alla har samma värde 

Alla blir tagna på allvar 

Alla blir hörda och sedda 

 

Grundskolans uppdrag enligt Läroplanen 

Skolans verksamhet är väl förankrad i grundskolans läroplan Lgr 11. Vi är ett stort arbetslag F – 6 med 
fritidshem som utgår från en gemensam syn på elevernas utveckling och lärande i enlighet med 
skolans värdegrund och uppdrag. Vi baserar vårt arbete på uppdraget i de statliga styrdokumenten, 
skollagen, läroplanen, allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen, allmänna råd 
gällande systematiskt kvalitetsarbete samt allmänna råd, kvalitet i fritidshem. Utbildningen ska vila på 
vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens i praktiken. 

 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Vi följer löpande upp vår undervisning och elevernas resultat som ett led i vårt systematiska 
kvalitetsarbete. Vid slutet av varje läsår utvärderar vi tillsammans vår verksamhet utifrån en gemensam 
mall och inför varje läsårsstart utformar vi en handlingsplan som beskriver hur vi tar oss an vårt 
uppdrag. Handlingsplanen är ett dokument som följer vårt systematiska utvecklingsarbete med 
planering, genomförande och utvärdering. Vi arbetar systematiskt med täta uppföljningar i samarbetet 
mellan rektor, lärare och specialpedagoger. Kartläggningar och analyser ligger till grund för hur vi 
organiserar oss och lägger upp vår undervisning. En övergripande sammanställning med analys går 
vidare till förvaltningsnivå baserad på elevernas kunskapsutveckling och sociala utveckling utifrån vår 
årliga elevenkät.  

 

Organisation 

Vi strävar efter en lärande organisation som skapar så goda förutsättningar för lärande och utveckling 
som möjligt för både elever och pedagoger. På Koster skola undervisar en lärare i förskoleklass-åk 3.  

Elever i åk 4-6 undervisas i centralorten. 

Utveckling 
Läs- och skrivutveckling 

Under läsåret 2014/2015 fokuserar vi på att utveckla läs- och skrivundervisningen genom att använda 
Bornholmsmodellen för elever i förskoleklass och ”En läsande klass” för elever i hela gruppen 
(förskoleklass – åk 3) 
En handlingsplan för språkutveckling är framtagen i kommunen. Se intranätet. 
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Kultur och lärande i vardagen - KLIV 

Lustläsning på fritids fortsätter även detta läsår 
 
 
Bedömning för lärande 

Vi vill dra lärdomar av vårt arbete med läsårets nationella prov genom att delge varandra erfarenheter 
och samtala om lärdomar kopplade till utveckling av undervisningen och formativ bedömning. Ett 
nätverk med lärare ifrån åk 1 – 3 (Tjärnö/Rossö/Koster) respektive 4- 6 på ö-skolorna (Tjärnö/Rossö), 
som samtalar om erfarenheter och lärdomar. 
 
Utvecklingsgrupper i kommunen 

IT-pedagoger, lärledare, kulturombud, KU 8 observatörer, matte/språkutvecklare och 1:e lärare träffas 
en gång i månaden för att ”nätverka” kring sina områden. Se specifikt mötesschema. 
 
 

Skapande skola 

Skapande skola är ett statsbidrag riktat till skolan och har funnits sedan 2008. Syftet med statsbidraget 
är att lyfta fram barn och ungas rätt till kultur, vilket också är en av prioriteringarna i den nationella 
kulturpolitiken. Målet med statsbidraget är att stärka samverkan mellan skolan och det professionella 
kulturlivet. Detta läsår innefattar skapande skola att bjuda in illustratörer och serietecknare kopplat till 
läsförståelse. 

 

Ansvarig lärare/mentor 

 

Klass/grupp Lärare 

Förskoleklass- 
årskurs 3 

Lisbeth Peterson 
Johander  

 

Förskola/fritidshem Reidun Sire 

Jenny Larsson 

Tor Söderlund 

 

  
Planen är beslutad 150126. 

 

/ Sissel Röd, rektor 
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