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Strömstads pedagogiska helhetsidé 

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

      

Tjärnö skolas vision och vägledande pedagogiska helhetsidé 

Kunskap och glädje där vi trivs och bygger framtiden tillsammans 

 

Vårt arbete präglas av: 

Att alla elever får möjlighet att lyckas 

Att vår ambition är att alla skoldagar ska vara roliga, spännande och utmanande för eleverna 

 

 

 

 

 

 

Grundskolans uppdrag enligt Läroplanen 

Skolans verksamhet är väl förankrad i grundskolans läroplan Lgr 11. Vi är ett 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. 
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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 med dialogen i centrum. En organisation som bygger på 
och skapar förutsättningar för ett kollegialt lärande i arbetslaget. Där det finns möjlighet för pedagoger 
att samarbeta med planering, genomförande och utvärdering. Vi vill känna trygghet och tillit till 
varandra i ett gott arbetsklimat, där alla möter varandra med respekt. Vi jobbar för varandra och gör 
varandra bra. Vi strävar efter givande möten på alla nivåer som bär lärandet vidare och driver 
utvecklingen av undervisningen framåt.  

 

Utvecklingsområden 2016/2017 

Läslyftet 

Läslyftet är en fortbildning i didaktik för alla lärare. Syftet är att stärka och utveckla kvaliteten i 
undervisningen och på så sätt öka elevernas måluppfyllelse. Fortbildningen sker genom kollegialt 
lärande. Den äger rum lokalt på skolorna och är tätt knuten till lärarnas ordinarie arbete. Allt som de 
läser, diskuterar och planerar, prövas i den egna undervisningen. Det didaktiska stödmaterialet till 
fortbildningen är tillgängligt på webben, på lärportalen för läslyftet. Det presenteras i form av moduler 
och innehåller texter, filmer, diskussionsfrågor och förslag på aktiviteter. Utgångspunkterna är läro-, 
kurs- och ämnesplaner. Materialet bygger på forskning om lärande i läsutveckling och på analyser av 
svenska elevers resultat i nationella och internationella undersökningar. Vi avsätter en stor del av den 
gemensamma planerings- och konferenstid till läslyftet under läsåret 2016/2017. 

Läs- och skrivutveckling 
Vi arbetar också med språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen och använder oss av genrepedagogik för 
att utveckla elevernas läs- och skrivförmåga genom olika genrer. En övergripande språkutvecklargrupp 
finns som stödjande nätverk för grundskolan. 
En handlingsplan för språkutveckling är framtagen i kommunen. 
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Dexter 
Att pedagoger lägger in sina pedagogiska planeringar i det digitala verktyget Dexter 
 
Nätverk skärgårdsskolor 
Tjärnö skola ingår i Skärgårdsskolornas nätverk i syfte att vidga elevernas kontaktnät tillsammans med 
andra elever som ingår i nätverket. 
 
 
Utvecklingsgrupper i kommunen 
IT-pedagoger, kulturombud, matte/språkutvecklare och 1:e lärare träffas en gång i månaden för att 
”nätverka” kring sina områden. 
 
Nätverk fritidshem 
Personal i fritidshem ingår i det kommunövergripande nätverket. Syftet med nätverket är att utveckla 
verksamheten i fritidshem 
 

 

Ansvarig lärare/mentor och resurs 

 
Klass Lärare  
Förskoleklass – åk 3 Monika Wikfjärd Andersson 
Årskurs 4 -6 Kina Larsson Ström 
*Fritids Malin Samuelsson 

Sara Lund 

Margareta Lundqvist 

Majada Issa 

*Personalen arbetar både i förskola/fritidshem och i grundskolan 

  
Planen är beslutad 160810 och avser läsåret 2016/2017. 
 
/ Sissel Röd, rektor 

 
 


