
SIGFRIDSBORGS SKOLENHETS 
KVALITETSARBETE 



”Vi har förtroende och respekt för 

människors kunskap och egna förmåga 

– samt för deras vilja att ta ansvar.”

VISION OCH 

VÄRDERING

ÖPPENHET OCH MÅNGFALD



NACKAS STYRMODELL 
FRAMLYFTA OMRÅDEN 



Värdegrund & Idé

Lika – Unika 

Allas lika värde 

Tillsammans ger vi barn och elever trygghet och i 
en trygg miljö växer vi. 

Eleverna ska varje dag ta till sig ny kunskap och 
våga anta nya utmaningar och våga vara nyfiken. 

I en trygg miljö vågar barn/elever ta ansvar och 
när vi känner att vi klarar av saker och att vuxna 
tror på vår förmåga växer självkänslan.

I en trygg miljö ser vi varandra och tränar vår 
empatiska förmåga varje dag. 



Systematiskt kvalitetsarbete 

Sigfridsborgs skolenhet  

Vår idé
Vår text

Lika Unika

Ryggsäcken 

Önskat läge  

Uppdraget 

Analys

Spaning! 

Förutsättningar 
Medarbetarskap 

Ledarskap

Organisation 

Ekonomi 

Var är vi?

Vart ska 
vi?

Hur gör 
vi?

Hur blev 
det?

Välplanerad 

verksamhet

Önskat 

läge 

Nacka kommun MÅL
Bästa utveckling för alla 

Attraktiva livsmiljöer

Stark och balanserad tillväxt

Maximalt värde för skattepengarna

ÖNSKAT LÄGE

Du som pedagog

Trygghet 

Daglig organisation 

Miljön 

Information till hemmen 



STRATEGIER OCH RUTINER 
ENHETEN HAR EN STRUKTUR KRING DOKUMENT SOM SKA SÄKERSTÄLLA KVALITETEN AV ENHETENS VERKSAMHET. 

Strategi dokument
Övergripande planer med 

handlingsplaner 

Rutiner 
Mindre omfattande dokument kring 

kortare rutiner 

Strategi dokument

Arbetsmiljöstrategi

Barn/Elevhälsostrategi

Trygghetsstrategi

Tillsynsstrategi 

Krisstrategi

Digitaliseringsstrategi

Kultur och 

traditionsstrategi 



Förskolans verksamhet

Sigfridsborgs skolenhet   

All verksamhet och lärares planering av densamma tar sin avstamp i Läroplanen Lpfö 98  

Kapitel 1 Förskolans uppdrag 

Kapitel 2 Värdegrund, mål och riktlinjer 

Omsorg Utveckling Lärande 

Planeringsstöd kapitel 2

Förskolan planerar ett 

gemensam Tema
Lärarna observerar 

barnen 

Projekt skapas utifrån 

barnens intressen och 

nyfikenhet 

Projekt avslutas och 

nya påbörjas

Nytt Tema                    

Nytt läsår 

Förskolans 

pedagogiska 

verksamhet leds 

av förskollärare 

Tema 
Gemensamt för hela förskolan 

http://www.skolverket.se/sb/d/4166/a/22184


Förskoleklassens verksamhet

Sigfridsborgs skolenhet   

All verksamhet och lärares planering av densamma tar sin avstamp i Läroplanen Lgr 11 kap 3

Kapitel 1 Skolans uppdrag

Kapitel 2 Värdegrund, mål och riktlinjer 

Kapitel 3 Förskoleklassens verksamhet 

Förskoleklassens 

verksamhet leds 

av lärare Planeringsstöd som utgår från kap 3 och det centrala innehållet 

Årskursplanering 
En planering uppdelad i perioder utifrån det centrala innehållet. 

Språk och kommunikation

Skapande och estetiska uttrycksformer

Matematiska resonemang

Natur, teknik och samälle

Lek och fysisk aktivitet 

Undervisningen ska behandla språk och 

kommunikation, skapande och estetiska 

uttrycksformer, matematiska resonemang, 

natur, teknik,  samhälle, lek och fysisk 

aktivitet. Undervisningen ska ta sin 

utgångspunkt utifrån elevernas behov och 

intressen. Undervisningen ska utmana 

eleverna att vilja lära mer. Verksamheten 

ska stimulera övergången från förskola. 

Förskoleklassens år ska även fokusera på 

trygghet i den nya gruppen.

Lärarna finplanerar undervisningen 

http://www.skolverket.se/sb/d/4166/a/22184


Årskurs 1-6 Skol verksamhet

Sigfridsborgs skolenhet   

All verksamhet och lärares planering av densamma tar sin avstamp i Läroplanen Lgr 11 

Kapitel 1 Skolans uppdrag

Kapitel 2 Värdegrund, mål och riktlinjer 

Kapitel 5 Kursplaner i resp. ämne med 

Syfte, Centralt innehåll, kunskapskrav  
Skolans 

verksamhet leds 

av lärare 

Planeringsstöd kapitel 5 – Respektive ämne 

Årskursplanering 
En planering uppdelad i perioder utifrån det centrala innehållet i resp. ämne

I varje ämne i läroplanen redovisas 

Syfte

Centralt innehåll årskurs 1-3

Centralt innehåll årskurs 4-6

Kunskapskrav 3  (ej i alla ämnen år 3)

Kunskapskrav år 6 & 9 med betygskriterier

Läraren finplanerar undervisningen i resp. ämne

http://www.skolverket.se/sb/d/4166/a/22184


Fritidshemmens verksamhet

Sigfridsborgs skolenhet   

All verksamhet och pedagogernas planering av densamma tar sin avstamp i Läroplanen Lgr 11 kap 4 

Kapitel 1 Skolans uppdrag

Kapitel 2 Värdegrund, mål och riktlinjer 

Kapitel 4 Fritidshemmens verksamhet 

Fritidshemmens 

verksamhet leds 

av lärare alt 

fritidsledare  

Omsorg Utveckling Lärande 

Planeringsstöd som utgår från kap 4 och det centrala innehållet 

Årskursplanering 
En planering uppdelad i perioder utifrån det centrala innehållet. 

Språk och kommunikation

Skapande och estetiska uttrycksformer

Matematiska resonemang

Natur, teknik och samhälle

Lek, fysisk aktivitet och utevistelse

Undervisningen i fritidshemmen ska 

stimulera elevernas utveckling och 

lärande och ge en meningsfull fritid. 

Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i 

elevernas intressen, behov och 

erfarenheter. Undervisningen ska även 

utmana och inspirera eleverna till att våga 

prova nya saker. Undervisningen ska 

också främja goda kamratrelationer. 

Centralt innehåll i Fritidshemmens 

verksamhet är: Språk och 

kommunikation, skapande och estetiska 

uttrycksformer, natur och samhälle, lekar, 

fysisk aktivitet och utevistelse. 

Teamet och läraren finplanerar olika projekt/aktiviteter

http://www.skolverket.se/sb/d/4166/a/22184


För att byta färg, Högerklicka på sidan, välj [Formatera bakgrund], välj [Hel fyllning], och välj den färg du vill ska fylla sidan.


