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Under hösten kommer vi att arbeta med
ansvarstagande och inflytande i F-klass och åk 1.
Fokus ligger på att eleverna ska känna sig trygga så
vi tillsammans bygger en lugn lärmiljö samt att
eleverna lär sig ta ansvar för sig själv och sin
skolmiljö.
Vi kommer även att arbeta med kamratskap för att få
ett bra gruppklimat.
Innehåll

Syfte

Utskrivet 2016-11-20 12:24

Lerum

Syftet är att eleverna ska lära känna sina kamrater och lärares namn samt skolans inre och yttre miljö. De ska få känna sig
trygga i sin vardag och få en grupptillhörighet. De ska även arbeta med kamratskap: hur är man en bra vän?
Detta är ett arbete som ständigt pågår och målet är elever som:
• är trygga i gruppen
• tar ansvar för lärmiljön
• har inflytande över sitt egna lärande

Kopplingar till läroplan
▲
Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
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▲
Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling,
samt medverkar till att hjälpa andra människor,
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▲
Skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,
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▲
Skolans mål är att varje elev successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre
arbetet i skolan, och
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Undervisning
Hur och vad ska vi göra?
•
•
•
•
•

Samtala om hur man är en bra vän.
Namnlekar
Samarbetsövningar.
Få sin egen plats och låda att ansvara över.
Enskild utvärdering på Unikum

Utveckling
Detta är ett värdegrundsarbete där eleverna får skatta sig själva i vilken utsträckning de arbetar/arbetat med målen. Detta
kommer att ske genom en form av matris som fylls i av eleven.
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Stämmer inte
Trygg i gruppen
Jag kan namnet på alla på Skogsdungen
Tar ansvar för lärmiljön
Plockar undan det jag lekt med
Har inflytande över mitt eget lärande
Jag är med och får bestämma vad jag vill
lära mig på fritids
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Stämmer ibland

Stämmer alltid

