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Inledning 

Inledning                                                                                                                              

Husbygårdsskolan är en F-9 skola i två olika skolhus. Ett skolhus med elever i år F-3 och det 

andra med årskurserna 4-9. I inledning av 2018 har skolan drygt 430 elever och 87 

medarbetare. 

F-3 huset har fina och ljusa lokaler, utrustade med modern teknik. 

4-9 huset har moderna och fräscha lokaler som är ändamålsenliga och utrustade med modern 

teknik. Det innehåller också skolans bibliotek, huvudentré och rektorsexpedition. 

Då skolan ligger i ytterstaden med stor ut och inflyttning måste vi vara väl förberedda på att ta 

emot elever som kommer till oss utan svenskt språk eller tidigare skolbakgrund. Detta ställer 

stora krav på både organisation, lärare och pedagoger vilket även är en av våra största 

utmaningar när vi ska skapa en röd tråd i lärandet från F-9. 

Husbygårdsskolan har 20 klasser och är en tvåparallellig skola. 

Skolans socioekonomiska index är 295. 

Vi har speciallärare, specialpedagoger, resurslärare samt elevassistenter som tillsammans med 

skolans lärare/fritidspedagoger, bidrar till att eleverna ska få så goda kunskapsresultat som 

möjligt. På skolan har vi under åren arbetat fram en väl fungerande samverkan mellan 

grundskolans tre huvudverksamheter: förskoleklass, fritidshem och grundskola. 

Grundskollärarna börjar sitt arbete med barnen i förskoleklassen tillsammans med ansvarig 

förskollärare. Fritidshemsverksamheten är en mycket viktig del för elevernas hela dag. I F-3 

går eleverna på fritidshem och i år 4-5 på fritidsklubb. 

Skolans vision och värdegrund                                                                                 

Eleverna som kommer till oss drivs av energi och motivation att nå kunskapsmålen och vara 

en bra kamrat. Energin syns i form av glädje, nyfikenhet och en stark vilja. De har sina egna 

erfarenheter, kunskaper och intressen med sig när de börjar här. Varje elev har sin 

aktivitetsnivå, sitt temperament och behöver bli sedda och bekräftade av oss vuxna på skolan. 

Vi vill att samtliga elever ska uppleva att skolan gör allt den kan för att de ska lyckas i skolan. 

För att skolan ska lyckas med sitt uppdrag krävs ett ambitiöst och målinriktat arbete. Det är 

många som behöver samarbeta för att eleverna ska lyckas. En samsyn är därför extra viktig på 

Husbygårdsskolan. 

En samsyn har tagits fram till inledningen av 2018 när det gäller undervisning och 

organisation. 

Utmärkt undervisning: Kunskapsfokus, Höga förväntningar, Tydligt ledarskap, Synligt 

lärande, Inkluderande undervisning, Inkluderande lärmiljö, God läsförmåga, 

Språkutvecklande arbetssätt, Ökad motivation och ansvar, Lågaffektivt bemötande och Positiv 

förstärkning 

Robust organisation: Tydliga beslut och informationsvägar, Tydlig arbetslagsorganisation, 

Bra samverkan mellan skola och fritids, Tydliga uppdrag och ansvar, Effektfulla 

stödprocesser, Digitalisering för utveckling, samt Öppet och ärligt samarbete med 

vårdnadshavare 
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Diskussioner för att lyckas med ovanstående och kompetenshöjning utifrån rubrikerna 

kommer att prioriteras de närmaste åren. 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Under i princip hela 2017 har en utökad ledningsgrupp regelbundet analyserat verksamheten 

och diskuterat problem, orsaker till dem och insatser för att utveckla verksamheten. Vid flera 

tillfällen har samtliga medarbetare också fått komma med reaktioner och synpunkter. Elever 

och föräldrar har också deltagit i analysarbetet som skett inom "Samverkan för bästa skola". 

(Se rubrik nedan). Parallellt har det ordinarie kvalitetsarbetet med resultatdialoger i arbetslag 

genomförts. Verksamhetsberättelsen 2017 och verksamhetsplanen 2018 ska ses som en 

sammanställning av Samverkan för bästa skola och resultatdialoger. 

Elevhälsans uppdrag 

Flera av skolans utmaningar handlar om elever som utmanar men som också behöver 

anpassningar och särskilt stöd. Elevhälsan har tydligt uppdrag i att ge stöd till enskilda elever, 

men också att den ordinarie verksamheten anpassas efter elevernas olika behov. 

Digitalisering 

Tillgång till digital teknik är god och många pedagoger har utvecklat undervisningen genom 

digitala program och verktyg. Skolledning och den digitala utvecklingsgruppen har gjort fler 

större och nödvändiga investeringar i digital teknik i slutet av 2017. När avtal för Stockholms 

stad är klart och vi får ta del av den nya webplattformen kommer flera strategiska beslut om 

den fortsatta utvecklingen tas. 

Förstelärare och utvecklingslärare 

12 medarbetare har särskilda uppdrag i egenskap av förstelärare och utvecklingslärare. 

Uppdragen har reviderats och tydliggjorts inför läsåret 17/18. Uppdragen är främst gjorda för 

att vara en del av den ordinarie utvecklingsorganisationen. 

Samverkan för bästa skola  

Husbygårdsskolan har sedan vårterminen 2017 ingått i regeringsuppdraget "Samverkan för 

bästa skola". En omfattande nulägesanalys har tagit fram. I den har bl a problem kopplat till 

elevers resultat och måluppfyllelse identifierats. Antagande om orsaker till problem har listas 

på individ, process och strukturnivå. Utifrån de orsakerna har utvecklingsområden och 

insatser för dem tagits fram. En åtgärdsplan med insatser kommer under februari tecknas med 

Skolverket. De insatser som planeras under 2018 är: 

Utveckla verksamheten för elever i behov av stöd: Ökad kunskap om extra anpassningar och 

särskilt stöd, Ökad kunskap om elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ,Fler 

verktyg för lågaffektivt bemötande, Ökad kunskap om den fysiska lärmiljön betydelse, 

Använda schemaläggning som ett starkt pedagogiskt verktyg för verksamheten, och 

Coachning/handledning. 

Utveckla den pedagogiska organisationen: Ledarskapsutbildning och Arbetslagsutbildning 

Utveckla arbetet med synligt lärande: Ökad kunskap för samtliga pedagoger och Kollegialt 

lärande 

Samverkan för bästa skola fortsätter fram till sommaren 2020.       
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Utifrån ovanstående samsyn kring undervisning, organisation och utvecklingsområden är 

ambitionen och förhoppningen en positiv utveckling med goda resultat, samt att 

Husbygårdsskolan ska bli det naturliga skolvalet för boende i Husby. Att nuvarande 

medarbetare vill fortsätta arbeta på skolan, och attrahera nya medarbetare till arbete på skolan 

är också viktiga mål. 

Prioriterade åtgärder för utveckling 

Att konkretisera och göra verklighet av den samsyn som tagits fram kring "utmärkt 

undervisning" och "robust organisation", samt genomföra de insatser som beslutas i 

överenskommelse med Skolverket inom ramen för Samverkan för bästa skola. 

KF:s inriktningsmål: 

1. Ett Stockholm som håller samman 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor 

 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 

 

Andel elever i årskurs 6 som uppnått målen i alla ämnen 60 % 84% År 

 Andel elever som är behöriga till nationella program, exklusive 
nyinvandrade och elever med okänd bakgrund 

70 93% År 

Nämndmål: 

1.1.1 Alla elever utvecklas och når målen för sin utbildning 

 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 Andel elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen 50 %  År 

 Andel elever som dagligen deltar i en styrd rörelseaktivitet 80 %  År 

 Andel elever som nått kravnivån på det nationella provet i matematik 
i åk 3 

90 %  År 

 Andel elever som nått kravnivån på det nationella provet i 
svenska/svenska som andraspråk i åk 3 

80 %  År 

 Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i 
matematik i åk 6 

70 %  År 

 Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i 
matematik i åk 9 

75 %  År 

 Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i 
svenska i åk 9 

70 %  År 

 Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i 
svenska/svenska som andraspråk i åk 6 

75 %  År 

 Andel elever som vid höstterminsslut i åk 1 har uppnått 
grundläggande taluppfattning inom matematik 

80 %  År 

 Andel elever som vid höstterminsslut i åk 1 kan läsa bekanta 
meningar i korta, elevnära texter genom att använda 
ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt 

70 %  År 
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 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 Andel elever, av samtliga elever i åk 9, som är behöriga till nationella 
program 

60 %  År 

 Andel legitimerade lärare i grundskolan 80 %  År 

 Meritvärde i årskurs 9 180 Poäng  År 

Enhetsmål: 

Varje elev ska ges goda förutsättningar att nå målen för sin utbildning. 

Förväntat resultat 

En ökad måluppfyllelse i år 3, 6 och 9, genom fler godkända nationella prov och betyg. 

 

Anpassningar i den ordinarie undervisningen ska innebära bättre utveckling vad gäller 

kunskap och sociala färdigheter.  

 

Större samsyn och effektivitet i samarbetet mellan olika resurser för elevernas resultat och 

utveckling. 

Arbetssätt 

Arbetslagen har och kommer att få ett utökat uppdrag, samt kompetens för att lyckas skapa 

goda förutsättningar för elever att nå målen för sin utbildning. 

Samtliga pedagoger ska få ökad kunskap i att möta elevers olika behov. Kunskap i att anpassa 

undervisningen, erbjuda särskilt stöd och arbeta mer lågaffektivt med "beteendeproblem" är 

prioriterat. 

 

Att fortsätta utvecklingsarbetet med att synliggöra lärandet för eleverna är viktigt. 

 

Att fortsätta arbeta för att öka arbetsron på lektioner och ett positivt klimat på raster är mycket 

viktigt. En plan finns för att från höstterminen 2018 låta eleverna "slippa" sina mobiler dagtid, 

genom att låsa in dem på morgonen och ta ut dem på em. Vi är övertygade om att den 

åtgärden kommer att innebära ett ökat fokus på kunskapsmålen.  

 

"Morgonpuls" tre dagar i veckan för de äldre eleverna och mycket aktiviteter på raster ska ge 

goda vanor för eleverna men också öka koncentration och fokus på lektioner. 

Resursanvändning 

Uppdragen för arbetslagen, arbetslagsledaren, elevassistenter och 

specialpedagoger/speciallärare behöver tydliggöras. 

 

Förstelärare och utvecklingslärare har tydliga uppdrag och möjlighet att utföra dem. 

 

Fortbildningsinsatser för att klara av att anpassa verksamheten i högre grad efter elevers 

behov kommer att genomföras genom samarbetet inom Samverkan för bästa skola. 

 

Genom ett starkt socioekonomiskt stöd har vi en hög personalbemanning. I samtliga arbetslag 
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finns flera yrkeskategorier och oftast minst två pedagoger på varje lektion. 

 

Ambitionen genom en viss organisationsförändring är en effektivare samverkan mellan lärare, 

specialpedagoger, speciallärare och elevassistenter.  

 

Ett öppet och ärligt samarbete med föräldrar är en framgångsfaktor för att eleverna ska lyckas 

med sin utbildning. 

 

En förhoppning är att den nya digitala plattformen ska underlätta arbetet för elever, föräldrar 

och pedagoger för en högre måluppfyllelse.  

 

Samarbete med externa aktörer behöver hela tiden ses över i syfte att värdera om det ökar 

möjligheten för skolan att lyckas eller inte. 

Uppföljning 

Uppföljning av elevernas kunskapsutveckling sker genom: 

- Bedömning av läsförmåga enligt Skolverkets modell i år 1-3 efter höstterminen.  

- Stockholmsprovet i matematik i år 2, 5 och 8. 

- Nationella prov, kunskapsprofil, sammanställning av resultat under maj månad.  

- Diagnostiska tester i matematik och svenska sker kontinuerligt enligt framarbetad plan.  

- Simskola i år 2 sammanställs efter avslutad simskola.  

- Simprov i år 5 och år 8 sker under höstterminen.  

- Sammanställning av elevernas måluppfyllelse görs i alla ämnen under 

"mitterminskonferenser" i april och november.   

- Elevernas kunskapsutveckling dokumenteras i skriftliga omdömen och IUP. 

 

Tid för en gemensam uppföljning och planering sker under "juni och augustidagar" 

 

Resultatet följs även upp i resultatdialoger med respektive arbetslag ht 18. 

 

Att arbetslagens utökade ansvar och mandat gett förväntade resultat kommer att följas upp 

kontinuerligt i skolans ledningsgrupp under hösten, men sedan i en större utvärdering under 

vårterminen 2019. 

Utveckling 

Den samsyn som i början av 2018 formulerats kring "Utmärkt undervisning" och "Robust 

organisation" behöver kommuniceras och diskuteras för att bidra till en bra utveckling på 

skolan. 

 

Vi ska fortsätta att skapa bra förutsättningar för en kvalitativ undervisning i ett F-9 perspektiv. 

En del av det arbetet ska ske i Domänerna. 

 

Att orka "håll i och hålla ut" de planer vi gemensamt beslutat är viktigt. Lika viktigt är att se 

till att det inte blir "för mycket" som vi tar på oss och definitivt inte samtidigt.  

 

En särskild utmaning är att fortsätta att utveckla målen och arbetssätten, så att även 
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fritidsklubben får en tydligare arbetsplan som syftar till att tydliggöra det viktiga samarbetet 

mellan grundskola och fritidshem/fritidsklubb, samt elevernas lärande på 

fritidshemmet/fritidsklubben. 

 

En vision är att eleverna upplever att samtliga medarbetare på skolan drivs starkt av ett 

gemensamt förhållningssätt i att: ”Det är viktigt för mig att det går bra för dig”. 

Nämndmål: 

1.1.2 Alla elever har en god lärmiljö 

 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 Andel elever F-klass nöjda med  - Jag känner mig trygg i skolan 85 %  År 

 Andel elever F-klass nöjda med - Jag kan arbeta i lugn och ro på 
lektionerna 

75 %  År 

 Andel elever åk 2 nöjda med - Jag kan arbeta i lugn och ro på 
lektionerna. 

75 %  År 

 Andel elever åk 2 nöjda med - Jag känner mig trygg i skolan 90 %  År 

 Andel elever åk 5 nöjda med - Jag kan arbeta i lugn och ro på 
lektionerna 

70 %  År 

 Andel elever åk 5 nöjda med - Jag känner mig trygg i skolan 70 %  År 

 Andel elever åk 8 nöjda med - Jag kan arbeta i lugn och ro på 
lektionerna 

60 %  År 

 Andel elever åk 8 nöjda med - Jag känner mig trygg i skolan 70 %  År 

 Total frånvaro i grundskolan 5 %  År 

Enhetsmål: 

Eleverna ska ha en god arbetsmiljö hela skoldagen, på lektioner och raster. 

Förväntat resultat 

Ett gott arbetsklimat på skolan, som i brukarenkäter, ska visa att elever och föräldrar känner 

sig trygga i skolan och att det är bra arbetsro i skolan. 

 

Färre ärenden av kränkningar till trygghetsteamet. 

 

Färre ärenden om brist på trygghet och studiero till skolledningen. 

Arbetssätt 

Pedagoger i arbetslag arbetar främjande och förebyggande för en bra arbetsmiljö. Arbetslaget 

har bra kunskaper i att hantera konflikter, men också kännedom att lämna svåra ärenden 

vidare till Trygghetstema, Elevhälsoteam eller skolledning. 

 

Att trygghetsteam, elevhälsoteam och skolledning arbetar effektivt för en trygg och god 

arbetsmiljö. 

 

Samtliga medarbetare ska vara aktiva och ansvarstagande i det dagliga arbetet för en god 

arbetsmiljö. 
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Kunskap och användande av lågaffektiva metoder ska öka och bidra till en bättre arbetsmiljö 

för elever och medarbetare. 

 

Elever ska fortsätta göras delaktiga i skolans vardag och utveckling. Ansvar för kafeteria och 

rastverksamhet i år 6-9, trivselledare på raster i år 2-5, elevrådsansvar från år 1-9 ska fortsätta. 

Från februari kommer 16 elever i år 6-9 utses som IT-coacher. Till höstterminens 18 kommer 

ett antal elever i år 9 vara mentorer i våldsprevention. 

 

Antivåldsprojekt inom Kista/Rinkeby stadsdelsförvaltning men utbildning för samtliga elever 

i år 8 utökas till att omfatta elever i år 6 och 8 till ht 18, med ett mentorskap i år 9. 

 

Det är viktigt att arbeta för välfungerande klass- och elevråd. I de olika råden ska diskussioner 

om den goda arbetsmiljön få ta tid. 

 

Elever i år 4 och 7 ska vid starten av ett nytt stadium stärkas som grupp genom en lägerskola. 

Resursanvändning 

De uppdrag och ansvar vi ger eleverna måste vara tydliga så eleverna vet vad som förväntas. 

Ett vuxenstöd behöver finnas för att de ska lyckas.  

 

Resurser till antivåldsarbetet inom Mentorer i våldsprevention (MVP) behöver avsättas, då 

nästa läsår innebär en utökning och utveckling av ambitionsnivån. 

 

Schemat för lektioner och raster är mycket viktigt för att skapa bra förutsättningar för att en 

god arbetsmiljö. Inför nästa läsår ska en extra satsning ske på att ta fram ett så idealt 

grundschema som möjligt. Det är en insats som planeras inom ramen för Samverkan för bästa 

skola. 

 

Utbildning av arbetslagsledare och arbetslag kommer innebära starkare och effektivare 

arbetslag. 

Uppföljning 

Arbetet med elevernas arbetsmiljö kommer att följas upp i arbetslagens resultatdialog i början 

på ht 18. 

 

Elevhälsobokslut för läsåret sker i juni. 

 

Sammanställning av rapporterade kränkningar till trygghetsteam görs terminsvis. 

 

En trivselenkät för elever genomförs ska genomföras under ht 18 för samtliga elever i år F-9. 

Resultaten ska följas upp av arbetslagen, Trygghetsteamet och de båda elevråden. 

 

Skolsköterska ansvarar för att en Hälsoprofil genomförs under ht i år 4 och 8.  
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Frånvaron sammanställs kontinuerligt. Kurator rapporterar till mentor och Elevhälsoteam när 

den övergår 20%. 

Utveckling 

Arbeta för att eleverna i högre grad uppmärksammas för det som fungerar.  

 

Arbetet med fler lågaffektiva metoder behöver ständigt kommuniceras inom organisationen 

men också med föräldrar för att för att komma till rätta med beteendeproblem. Ärligt och nära 

samarbete med föräldrar är avgörande för att skapa en god arbetsmiljö där fler elever har en 

god arbetsmiljö hela skoldagen.  

 

Eleverna ska uppleva att de i högre grad är okej som de är. Besökare ska överraskas av att 

klimatet på skolan är bättre än de förväntar sig. 

Nämndmål: 

1.1.3 Alla elever har inflytande över, förståelse för och tar ansvar för sitt eget 

lärande utifrån sina förutsättningar 

 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 Andel elever åk 5 nöjda med - Jag vet vad jag behöver kunna för att 
nå målen i de olika ämnena 

75 %  År 

 Andel elever åk 8 nöjda med - Jag vet vad jag behöver kunna för att 
nå målen i de olika ämnena 

75 %  År 

 Andel vårdnadshavare F-klass nöjda med - Jag och mitt barn vet vad 
mitt barn behöver för att lära och utvecklas 

75 %  År 

 Andel vårdnadshavare fritidshem nöjda med – det inflytande mitt 
barn har över fritidshemmets aktiviteter 

80 %  År 

 Andel vårdnadshavare åk 2 nöjda med - Jag och mitt barn vet vad 
mitt barn behöver för att lära och utvecklas 

85 %  År 

Enhetsmål: 

Vi ska arbeta för att eleverna får delta i en demokratisk process som syftar till att  de 

får inflytande över sitt lärande samt sin fysiska och psykiska arbetsmiljö. 

Förväntat resultat 

Eleverna  upplever att de har inflytande, och kan påverka det som rör skolans verksamhet och 

lärandemiljö. 

 

Eleverna i nästa brukarundersökning har en högre insikt i vad som de förväntas klara och 

uppnå vad gäller alla ämnen och områden.  

 

Eget ansvar innebär en ökad inre motivation, som ger bättre kunskapsresultat.  

 

Att elever i högre grad upplever att skolledning och medarbetare lyssnar på dem och arbetar 

hårt för att eleverna ska få den bästa utbildningen. 

En vision är att eleverna upplever att samtliga medarbetare på skolan drivs av det gemensamt 

förhållningssättet: ”Det är viktigt för mig att det går bra för dig”. 



 

 

 

 

 

 

Tjänsteutlåtande 
Sid 11 (18) 

 
 stockholm.se 
 

Arbetssätt 

Klasslärare och mentorer arbetar för välfungerande klassråd. Skolledningen ansvarar för att 

elevrådsarbetet fungerar.  

 

Möjligheten att påverka sin skolgång inom klass- och elevrådsarbete ska vara stor. 

Möjligheten i undervisningen att ta stort ansvar, samt även påverka undervisningen ska finnas 

 

Arbetslagen ska arbeta för att eleverna ska bli mer delaktiga i sin skolgång och i utvecklingen 

av sitt lärande. Arbetet med att synliggöra lärandet kommer att vara en stor framgångsfaktor. 

Resursanvändning 

Effektiva och välfungerande arbetslag är en grund för arbetet att involvera och engagera 

eleverna. 

 

En genomtänkt användning av mentorstiden på 50 minuter i början av varje vecka i år 4-9 ger 

eleverna möjlighet att öka delaktigheten. 

 

Stöd för eleverna att lyckas med uppdrag som trivselledare, kafé och rastverksamhet, IT-

coacher, elevråd och mentorer i våldsprevention ska finnas. 

Uppföljning 

Klassråd och elevrådsarbete utvärderas på sista mötet i klass- och elevråd för läsåret. 

 

Frågor om elevinflytande i brukarundersökningen ska tas upp i klass- och elevråd. 

 

Elevernas upplevelse av att delta i en demokratisk process följs upp med arbetslagen i 

resultatdialogen ht 18. 

Utveckling 

Att se till att både klassråd och elevråd upplevs som väl använd tid och att sambandet mellan 

klassråd och elevråd blir tydligt. 

 

Fortsatt utveckling av att synliggöra elevernas lärande.  

 

Undervisande lärare ska arbeta vidare med regelbunden utvärdering av undervisningen 

tillsammans med eleverna, samt involvera dem mer i planeringen av deras lärande. 

 

Elever som i hög grad drivs av "yttre motivation" ska på olika sätt uppmanas och inspireras 

till eget ansvar och motivation 
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KF:s mål för verksamhetsområdet: 

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande 

Nämndmål: 

Eleverna upplever och deltar i kulturlivet 

 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 Andel elever i åk 5 nöjda med - Jag är nöjd med de kulturupplevelser 
som jag får ta del av i skolan (t.ex. författarbesök, teater, konserter 
och museibesök). 

75 %  År 

 Andel elever i åk 8 nöjda med - Jag är nöjd med de kulturupplevelser 
som jag får ta del av i skolan (t.ex. författarbesök, teater, konserter 
och museibesök). 

60 %  År 

Enhetsmål: 

Samtliga elever ska varje läsår få ta del av stadens kulturutbud vid minst två tillfällen. 

Förväntat resultat 

Samtliga elever deltar i minst  två kulturella aktiviteter.  

 

Elever upplever att de får med sig något som berikar deras liv, något som förhoppningsvis ger 

både energi och nya tankar. 

Arbetssätt 

Arbetslag diskuterar och planerar läsårets aktiviteter. 

 

Skolans kulturombud och skolledning informerar om olika programpunkter. 

 

Lägerskola i år 4 och 7 vid start av nytt stadium ger möjligheter att ta del av aktiviteter och 

miljö utanför Husby. 

Resursanvändning 

Ekonomiska medel från "Skapande skola" används av samtliga årskurser. 

 

Arbetslag använder sig av de lokala organisationer som finns i Husbys absoluta närområde: 

Berättarministeriet, Kulturskolan, Husby Gård 

och Gunnes gård. 

 

Arbetslag använder sig av de mycket välutvecklade kommunikationer som finns genom 

tunnelbana och bussar. 

Uppföljning 

Uppföljning sker i samband med redovisning av de ekonomiska medlen från "Skapande 

skola". 
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Utveckling 

Att samtliga klasser och arbetslag ser det som enkelt och naturligt att ta del av det som finns i  

stadens stora utbud, både lokalt och i Sveriges huvudstad Stockholm. 

Den oro som finns i en del arbetslag att åka med samtliga elever på utflykter ska 

förhoppningsvis minska. 

KF:s inriktningsmål: 

2. Ett klimatsmart Stockholm 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva 

Nämndmål: 

Skolan bidrar till en hållbar livsmiljö 

 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 Andel ekologiska livsmedel 40 %  År 

 Andel skolor som har följt upp skolans måltidsverksamhet utifrån 
utbildningsförvaltningens checklista för skolmaten 

  År 

 Enheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling 1 sorterar  År 

Enhetsmål: 

Arbeta för högre andel ekologiska livsmedel och ökat källsorterande 

Förväntat resultat 

Att samarbetet med den externa leverantören fungerar bra och att vi tillsammans lyckas öka 

andelen ekologiska livsmedel och ett ökat källsorterande. 

 

Fortsatt källsorterande av kartong, papper, glas plåt och elektronik av samtliga medarbetare. 

Arbetssätt 

Vår matleverantör Sodexo utför arbete enligt avtal. 

 

Vaktmästare på skolan säkerställer att rutiner för källsortering fungerar. 

Resursanvändning 

Samtliga medarbetare informeras om Sodexos rutiner och skolans övriga rutiner för 

källsortering. 

Uppföljning 

Vid varje tertialrapport följa upp resultatet. 
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Utveckling 

Att miljöfrågor, från matavfall och källsortering är helt naturligt och viktigt för samtliga 

medarbetare och elever, och att slänga godispapper på golvet känns helt fel. 

 

Att pröva kampanjer för mindre skräp i korridorer kan innebära ett lyft för både ekologi och 

arbetsmiljö, samt respekt för varandra. 

KF:s inriktningsmål: 

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar 

Nämndmål: 

Det ekonomiska resultatet är i balans 

Enhetsmål: 

Vi åtar oss att ha en budget i balans 

Förväntat resultat 

Organisationen anpassas efter den budgetram skolan har för året. 

 

De ekonomiska medlen på ett effektivt sätt så att eleverna når så många mål som möjligt. 

 

Om förändringar sker under året, vara noga med att göra analyser som beskriver 

förändringarna. 

Arbetssätt 

Skolledningen lägger en budget. Beslut om budget tas i Samverkansgruppen.  

 

En stor del av driftsbudgeten har särskilda konton för pedagoger och övriga medarbetare. De 

kontona ansvarar respektive personer och grupper själva för. 

 

Medarbetare ska på varje APT få information om det ekonomiska läget. 

Resursanvändning 

Skolan har ett stort socioekonomiskt tillägg.  

Dessa medel gör att vi kan ha en stor stödorganisation i form av ökade lärarresurser samt 

specialpedagoger, speciallärare och ett stort elevhälsoteam i förhållande till antalet elever på 

skolan.  

 

Skolans har en ingående balans på drygt 1 Mkr.  

 

Under 2018 planerar vi att använda investeringskontot till att: 
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- Byta klassuppsättningar av skolmöbler 

- Upprusta kapprummen på yngredelen (lågstadiet) 

Uppföljning 

Månadsvis uppföljning med ekonomicontroller 

 

Regelbundna återkopplingar på APT. 

Utveckling 

Verksamheten måste hålla en hög kvalité för att attrahera elever och föräldrar i den allt 

hårdare konkurrensen i Kistaområdet. 

 

Förutom att bedriva en bra verksamhet behöver vi i högre grad kommunicera 

Husbygårdsskolan som det naturliga valet i Husby och visa på de styrkor verksamheten har. 

KF:s inriktningsmål: 

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor 

 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 

 

Aktivt Medskapandeindex 85 81 År 

 

 

Sjukfrånvaro 4 % tas fram av 
nämnden 

Tertial 

 

 

Sjukfrånvaro dag 1-14 2 % tas fram av 
nämnden 

Tertial 

Nämndmål: 

Utbildningsförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare för chefer, medarbetare 

och framtida medarbetare 

Enhetsmål: 

Vi åtar oss att arbeta för en god arbetsmiljö där medarbetare känner sig delaktiga 

och får möjlighet att påverka processerna på skolan. Husbygårdsskolan ska upplevas 

som en attraktiv arbetsplats. 

Förväntat resultat 

Medarbetarenkäten ska ha en hög svarsfrekvens och högt medarbetarindex. 

 

En generellt hög delaktighet och ansvarstagande av medarbetare på skolan. 

 

Tydlig kommunikation vid APT, och möjlighet för ärliga och öppna diskussioner, som leder 
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till utveckling. 

 

Att alla visar respekt för skolans olika professioner och att problem tas med berörda. 

Arbetssätt 

Skolledningen ska under våren 18, inför läsåret 18/19 tydliggöra uppdrag och ansvar för 

arbetslagen och arbetslagsledarna. 

 

Skolledningen ska också tydliggöra uppdrag för speciallärare/specialpedagoger och 

elevassistenter. 

 

Förstelärares och utvecklingslärares uppdrag utvärderas i slutet av läsåret och nya uppdrag 

kommuniceras inför kommande läsår. 

 

Skolledningen ska utveckla introduktionsprogrammet av nya medarbetare. 

 

Läsåret 18/19 ska börja med att skolledningen tydliggör skolans arbete för en god arbetsmiljö 

för samtliga medarbetare.  

 

På en gemensam dag för samtliga elever ska frågor om värdegrund diskuteras. 

 

Användningen av IKT för att underlätta arbetet ska utvecklas och öka. 

Resursanvändning 

Ett kalendarium för samtliga möten upprättas inför varje ny termin. I kalendariet finns angivet 

schema för APT och samverkan finns. 

 

Tydliga informations och beslutsvägar finns, men behöver ständigt kommuniceras. En 

skriftlig veckoinformation skickas från skolledningen till samtliga medarbetare varje torsdag. 

Ett månadsbrev skickas till samtliga föräldrar första fredagen i varje månad. 

Uppföljning 

En första uppföljning sker när medarbetarenkätens resultat kommer. Den ska kommuniceras 

och följas upp med samtliga medarbetare. 

 

Utvärdering av arbetsmiljön är en av de frågor som ska utvärderas i slutet på läsåret. 

Utveckling 

Ambition och önskan om en ökad vikänsla för hela skolan från förskoleklass till år 9 är stor. 

Medarbetare i två hus ett för F-3 (Yngredelen) och 4-9 (Äldredelen) behöver och vill få en 

starkare känsla för "Vi på Husbygårdsskolan" 

 

En vision finns där medarbetare kan säga: 

"Jag vet varför jag är här och vad jag ska göra i alla led och på alla nivåer” 
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KF:s mål för verksamhetsområdet: 

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är 

fritt från diskriminering 

Nämndmål: 

I samtliga verksamheter integreras mångfaldsperspektiv 

Enhetsmål: 

Vi ska arbeta för en mer respektfull kommunikation mellan skolans elever 

Förväntat resultat 

Fler elever som vågar stå för sitt ursprung och sin personlighet. 

 

Ett trevligare samtalsklimat mellan eleverna. 

Arbetssätt 

Arbetslagen i början på läsåret går igenom skolan Likabehandlingsplan. 

 

Fullfölja planerna för MVP (Mentorer i våldsprevention) och ge stöd för de elever i årskurs 9 

som utses till mentorer. 

 

Uppmärksamma och bekräfta olika ursprung och kulturer. 

Resursanvändning 

Att medarbetare reagerar mot kränkningar och uppmuntrar olikhet. 

 

Att arbetet med MVP (Mentorer i våldsprevention) prioriteras och har tillräcklig 

personalbemanning. 

Uppföljning 

Trivselenkät ht 18 ska innehålla frågor om detta mål. 

Utveckling 

En skola där elevernas olika bakgrund, personligheter och åsikter  alltid ses som något 

positivt. 
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Uppföljning av ekonomi 

Resursanvändning 

Budget 2018 

Övrigt 

När det gäller hantering av klagomål så uppmanar vi till direkt dialog. När föräldrar eller 

elever kontaktar skolledning så ber vi dem att kontakta medarbetare först. Om de inte blir 

nöjda med svar är de välkomna att återkomma. Undantag från denna policy gäller klagomål 

från elever och föräldrar som utsatts för allvarliga kränkningar av medarbetare på skolan. 

Alla klagomål som mottages av skolledning kommuniceras med medarbetare. 

Vi välkomnar på flera olika sätt elevers och föräldrars synpunkter på verksamheten. 


