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Om	  detta	  dokument	  
	  
Vi	  avbildar	  här	  skolans	  löpande	  kvalitetsarbete	  och	  utvecklingsprocess.	  Dokumentet	  
uppdateras	  från	  vårterminen	  2015	  2	  gånger/år	  och	  finns	  tillgängligt	  för	  alla	  
intresserade	  på	  skolans	  hemsida.	  
	  
Uppbyggnaden	  följer	  alltid	  samma	  struktur:	  
	  

-‐ Hur	  vi	  arbetar	  i	  vardagen	  och	  hur	  vi	  utvärderar	  och	  följer	  vi	  upp	  vårt	  arbete	  
Ø Vad	  vi	  vill	  förändra	  och	  utveckla	  och	  i	  vilket	  tidsperspektiv	  

	  
Rubriker	  
	  

-‐ Elevantal	  och	  andra	  data	  
-‐ Regelverk,	  styrdokument,	  kvalitet-‐	  och	  värdegrundsarbete	  
-‐ Vision	  och	  mål	  för	  skolans	  verksamhet	  
-‐ Undervisningens	  resultat	  (betyg	  och	  nationella	  prov)	  
-‐ Timplan	  och	  schema	  
-‐ Samarbete	  hem	  och	  skola	  
-‐ Trygghet,	  likabehandling	  och	  studiero	  
-‐ Elevhälsa,	  särskilt	  stöd	  
-‐ Elevinflytande	  
-‐ Språkval,	  elevens	  val	  
-‐ Studie	  och	  yrkesvägledning	  
-‐ Skolbibliotek	  
-‐ IKT	  i	  skolan	  
-‐ Fritids	  
-‐ Samarbetet	  skola-‐förskola	  
-‐ Skolmat	  
-‐ Skolgård	  
-‐ Skolaktiviteter	  
-‐ Kompetensutveckling	  	  
-‐ Organisationsutveckling	  
-‐ Medarbetarfrågor	  
-‐ Hållbara	  Hardeberga	  
-‐ Fastigheter	  och	  inventarier	  
-‐ Skolbusstrafik	  
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Elevantal	  och	  andra	  data	  
	  
Vid	  periodens	  slut	  var	  174	  elever	  inskrivna	  på	  skolan	  vilket	  innebar	  att	  elevantalet	  var	  stabilt	  
jämfört	  med	  föregående	  period.	  Antalet	  elever	  i	  klass	  1	  motsvarade	  antalet	  elever	  som	  lämnade	  
skolan	  i	  klass	  9.	  	  
34	  personer	  arbetade	  på	  skolan	  under	  perioden.	  
	  
	  
Regelverk,	  styrdokument,	  kvalitet-‐	  och	  värdegrundsarbete	  
	  
Verksamheten	  regleras	  främst	  av	  Skollagen,	  Grundskoleförordningen	  och	  Läroplanen	  för	  
grundskolan	  Lgr	  11.	  Skolan	  använder	  sig	  även	  av	  Waldorfskolornas	  tidigare	  kursplan	  ”En	  väg	  
till	  frihet”	  som	  referensmaterial.	  Lunds	  waldorfskola	  deltar	  i	  utformandet	  av	  en	  ny	  kursplan	  för	  
waldorfskolan	  som	  svarar	  mot	  de	  nationella	  kunskapsmålen	  i	  Lgr	  11	  och	  som	  tas	  fram	  av	  den	  
svenska	  Waldorfskolefederationen.	  Arbetet	  med	  kursplanedelen	  beräknas	  vara	  klart	  under	  
våren	  2015.	  
	  
Det	  systematiska	  kvalitetsarbetet	  bygger	  på	  en	  kontinuerlig	  analys	  av	  verksamheten.	  Ett	  centralt	  
forum	  för	  detta	  är	  kollegiets	  möte	  varje	  torsdag	  men	  även	  stadiekonferenser-‐	  och	  
klasskonferenser	  där	  all	  pedagogisk	  personal	  deltar.	  	  Vid	  kollegiemötet	  diskuteras	  aktuella	  
händelser,	  elevers-‐	  och	  klassers	  utveckling	  och	  resultat	  och	  gemensamma	  aktiviteter.	  Rektor	  
deltar	  som	  regel	  i	  kollegiets	  möten	  och	  klasskonferenser.	  Alla	  kollegiemöten	  protokollförs.	  
	  
Som	  planerat	  genomfördes	  under	  återblickdagarna	  i	  juni	  en	  revidering	  av	  skolans	  
likabehandlingsplan.	  Efter	  flera	  händelser	  under	  våren	  där	  anti-‐mobbningsgruppen	  aktiverats	  
beslutades	  om	  olika	  åtgärder.	  Den	  aktuella	  planen	  liksom	  en	  blankett	  för	  anmälan	  av	  kränkande	  
behandling	  finns	  nu	  på	  skolans	  hemsida.	  Övriga	  blanketter	  för	  dokumentation	  av	  olika	  åtgärder	  
återfinns	  hos	  rektor.	  	  
	  
Under	  perioden	  förekom	  sammanlagt	  6	  anmälningar	  om	  kränkande	  behandling.	  Vid	  samtliga	  
tillfällen	  aktiverades	  skolans	  anti-‐mobbningsgrupp.	  Det	  fördes	  i	  samband	  med	  detta	  ett	  flertal	  
samtal	  med	  elever	  och	  föräldrar.	  Rektor	  deltog	  även	  i	  två	  föräldramöten	  kopplade	  till	  
likabehandlingsärenden.	  
	  
Skolan	  arbetar	  mycket	  aktivt	  och	  medvetet	  med	  värdegrundsfrågor	  i	  många	  olika	  situationer	  
och	  under	  hela	  läsåret.	  Många	  motiv	  i	  waldorfskolans	  kursplan	  ger	  anledning	  till	  fördjupade	  
samtal	  om	  värdegrund,	  jämlikhet	  samt	  ett	  fördjupat	  demokratiskt	  samtal.	  I	  alla	  klasser	  finns	  
avsatt	  tid	  per	  vecka	  eller	  dag	  där	  aktuella	  händelser,	  ofta	  av	  social	  karaktär,	  diskuteras	  under	  
lärarens	  eller	  elevernas	  ledning.	  I	  detta	  sammanhang	  finns	  det	  ofta	  grund	  för	  samtal	  om	  den	  
gemensamma	  värdegrunden,	  trivselregler	  och	  elevernas	  rättigheter	  och	  skyldigheter.	  
	  
På	  skolans	  hemsida	  finns	  nu	  en	  hänvisning	  hur	  man	  ska	  gå	  tillväga	  vid	  klagomål.	  	  
	  
Den	  20-‐21	  maj	  besökte	  Skolinspektionen	  skolan	  för	  ordinarie	  tillsynsbesök.	  I	  juni	  efter	  
skolavslutningen	  erhöll	  skolan	  den	  slutliga	  inspektionsrapporten.	  Inspektionen	  riktade	  kritik	  
mot	  att	  eleverna	  i	  de	  lägre	  klasserna	  inte	  alltid	  deltar	  i	  utvecklingssamtalen.	  I	  övrigt	  förekom	  
ingen	  ytterligare	  kritik.	  Efter	  kompletterande	  inlämning	  erhöll	  skolan	  det	  slutliga	  beslutet	  om	  
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fortsatt	  godkännande	  i	  oktober	  2014.	  Skolinspektionens	  brev	  ställt	  till	  föräldrarna	  på	  skolan	  
skickades	  ut	  i	  samband	  med	  skolstarten	  hösten	  2014.	  
	  
	  
Trygghet	  och	  studiero	  
	  
Skolan	  arbetar	  aktivt	  för	  att	  säkerställa	  att	  det	  råder	  studiero	  i	  skolan.	  Skolan	  är	  relativt	  liten	  och	  
har	  i	  allmänhet	  en	  lugn,	  trygg	  atmosfär.	  Under	  hösten	  2013	  uppdaterades	  skolans	  
ordningsregler,	  en	  översyn	  ska	  även	  äga	  rum	  under	  våren	  2015.	  
	  

Ø Uppgifter	  under	  VT	  2015:	  
o Revidering	  av	  ordningsreglerna	  i	  samråd	  med	  elever	  och	  kollegiet.	  

	  
I	  många	  klasser	  har	  också	  läraren	  och	  eleverna	  gemensamt	  utvecklat	  klassrumsregler.	  	  
	  
Under	  perioden	  förekom	  betydande	  oro	  under	  en	  period	  främst	  i	  en	  klass	  vilket	  föranledde	  
disciplinära	  åtgärder	  i	  enligt	  med	  skollagens	  bestämmelser	  (skriftlig	  varning).	  
	  
	  
Vision	  och	  mål	  för	  skolans	  verksamhet	  
	  
Med	  utgångspunkt	  i	  skolans	  visionsdokument	  som	  föreligger	  som	  internt	  arbetsmaterial	  
utarbetades	  en	  verksamhetsplan	  för	  läsåret	  2014/2015	  som	  i	  juni	  godkändes	  av	  skolans	  
styrelse.	  Denna	  plan	  ligger	  till	  grund	  för	  den	  övergripande	  planeringen	  under	  läsåret	  
2014/2015.	  
	  
Visionsdokumentet	  ska	  bearbetas	  ytterligare	  vid	  en	  workshop	  med	  kollegium	  och	  styrelse	  i	  
mars.	  

Ø Uppgift	  under	  VT	  2015:	  
• Färdigställande	  av	  skolans	  visionsdokument	  som	  officiellt	  dokument	  

	  
Undervisningens	  resultat	  (betyg	  och	  nationella	  prov)	  
	  
Under	  perioden	  har	  eleverna	  i	  årskurs	  9	  erhållit	  terminsbetyg	  som	  grund	  för	  den	  första	  
intagningen	  till	  gymnasiet.	  Inga	  nationella	  prov	  ägt	  rum	  under	  perioden.	  
	  
	  
Timplan	  och	  schema	  
	  
En	  revidering	  av	  skolans	  timplan	  och	  schema	  för	  att	  motsvara	  skollagens	  krav	  har	  inletts	  under	  
föregående	  läsår	  och	  implementeringen	  äger	  rum	  under	  läsåret	  2014/2015.	  
	  
Nytt	  för	  i	  år	  är	  ett	  Elevens	  val	  införts	  som	  löpande	  timme	  i	  klass	  2-‐9.	  Under	  hösten	  kunde	  
eleverna	  bland	  annat	  välja	  mellan	  tygtryck,	  musiklekar,	  skoltidning,	  engelsk	  film,	  bakning	  och	  
utehantverk.	  I	  samband	  med	  vårterminens	  början	  skedde	  en	  viss	  omorganisation	  och	  
uppdelning	  mellan	  klasserna	  2-‐5	  resp.	  6-‐9	  baserat	  på	  höstens	  erfarenheter.	  3	  temadagar	  
planeras	  under	  våren	  som	  elevens	  val.	  
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Som	  en	  följd	  av	  skolans	  utökade	  satsning	  på	  engelska	  genomfördes	  spelet	  i	  klass	  9	  detta	  år	  på	  
engelska.	  Spelet	  ”A	  Christmas	  carol”	  framfördes	  för	  elever,	  föräldrar	  samt	  för	  allmänheten	  vid	  
julbasaren	  i	  Stadshallen.	  
	  
Det	  finns	  fortfarande	  behov	  av	  att	  anpassa	  skolans	  timplan	  till	  skollagens	  bestämmelser.	  
Ytterligare	  arbete	  med	  schemat	  kommer	  därför	  initieras	  som	  en	  del	  i	  planeringen	  för	  läsåret	  
2015/16.	  
	  
	  

Ø Uppgift	  VT	  2015:	  
o Utveckla	  timplanen	  ytterligare	  inför	  läsåret	  2015/2016.	  

	  
Samarbete	  hem	  och	  skola	  
	  
I	  alla	  klasser	  på	  skolan	  hålls	  minst	  ett	  föräldramöte	  per	  termin.	  	  Föräldrar	  är	  alltid	  välkomna	  att	  
besöka	  skolan	  och	  närvara	  vid	  undervisningen.	  
	  
För	  alla	  elever	  i	  skolan	  erbjuds	  ett	  utvecklingssamtal/termin.	  Utöver	  detta	  sker	  som	  regel	  ett	  
stort	  antal	  samtal	  kring	  elever	  med	  särskilt	  behov	  av	  stöd.	  I	  dessa	  samtal	  deltar	  oftast	  skolans	  
specialpedagog,	  elev,	  vårdnadshavare	  samt	  klassläraren	  och	  ibland	  assistent	  och	  ämneslärare.	  
Samtal	  med	  eleverna	  sker	  även	  i	  samband	  med	  upprättande	  av	  åtgärdsprogram.	  	  
	  
Från	  och	  med	  VT	  2014	  informerar	  skolan	  föräldrarna	  en	  gång/läsår	  i	  ett	  skriftligt	  omdöme/IUP.	  	  
	  
Klasslärarna	  informerar	  vårdnadshavarna	  kontinuerligt	  om	  vad	  klassen	  arbetar	  med,	  dels	  vid	  
föräldramöten,	  dels	  per	  mail	  eller	  brev.	  Även	  i	  övrigt	  sker	  mycket	  av	  kommunikationen	  per	  
telefon,	  sms	  eller	  e-‐post.	  
	  
Skolans	  ledning	  skickar	  i	  början	  av	  veckan	  eller	  på	  helgen	  innan	  ut	  ett	  veckobrev	  per	  e-‐post	  till	  
samtliga	  föräldrar	  som	  informerar	  om	  föräldramöten,	  gemensamma	  aktiviteter,	  matsedel	  etc.	  
	  
På	  skolans	  hemsida	  finns	  aktuella	  kontaktuppgifter,	  matsedel,	  busstider	  och	  annan	  aktuell	  
information.	  	  
	  
Rektor	  informerar	  även	  regelbundet	  om	  aktuella	  händelser	  på	  skolan	  via	  hemsidans	  blogg.	  
	  
På	  skolan	  finns	  en	  föräldraförening	  (HAFF)	  där	  samtliga	  föräldrar	  är	  medlemmar.	  
Föräldraföreningen	  har	  egna	  protokollförda	  möten	  och	  ordnar	  olika	  aktiviteter,	  bland	  annat	  den	  
årliga	  julbasaren.	  Vid	  behov	  har	  föräldraföreningen	  möten	  med	  kollegiet,	  rektor	  eller	  skolans	  
styrelse.	  	  
Aktuell	  information	  om	  HAFF	  finns	  nu	  på	  en	  egen	  flik	  på	  skolans	  hemsida.	  Det	  finns	  även	  en	  
facebookgrupp	  ”Lunds	  Waldorfföräldrar	  och	  lärare”.	  
	  
	  
Elevhälsa,	  särskilt	  stöd	  
	  
Skolans	  elevhälsoteam	  (EHT)	  består	  av	  rektor,	  specialpedagog,	  skolsköterska	  och	  vid	  behov	  
skolpsykolog,	  kurator	  och	  berörda	  lärare.	  
Teamet	  träffas	  som	  regel	  varje	  vecka.	  Vid	  mötet	  förs	  protokoll	  av	  rektor.	  Vid	  mötet	  ligger	  fokus	  
på	  planering	  och	  uppföljning	  av	  stödåtgärder,	  den	  psykosociala	  situationen	  i	  olika	  klasser	  och	  
samarbetet	  med	  elevens	  vårdnadshavare.	  Skolsköterskan	  finns	  på	  skolan	  tre	  dagar	  i	  veckan.	  
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Skolläkaren	  besöker	  skolan	  ett	  par	  gånger	  per	  termin.	  Skolan	  följer	  den	  nationella	  planen	  för	  
elevhälsa.	  
Skolans	  psykolog	  anlitas	  som	  extern	  konsult	  för	  bland	  annat	  basutredningar.	  Kurator	  finns	  
tillgänglig	  en	  dag	  i	  veckan	  och	  medverkar	  regelbundet	  i	  elevhälsoteamet.	  
	  
Skolans	  har	  en	  specialpedagog	  som	  arbetar	  på	  heltid.	  	  
Specialpedagogen	  ansvarar	  för	  utredningar	  och	  åtgärdsprogram	  och	  ger	  även	  själv	  
stödundervisning.	  Samarbete	  sker	  med	  elevhälsoteamet	  men	  även	  ofta	  med	  elevens	  
hemkommun,	  Specialpedagogiska	  Skolmyndigheten,	  SPSM	  samt	  BUP.	  
	  
Skolan	  eftersträvar	  att	  i	  möjligaste	  mån	  inkludera	  alla	  elever	  i	  klassens	  vanliga	  undervisning	  
och	  att	  utbilda	  lärarna	  i	  ett	  integrerande	  arbetssätt.	  En	  av	  specialpedagogens	  viktigaste	  
uppgifter	  är	  att	  handleda	  lärarna.	  Enskild	  undervisning	  eller	  tillfällig	  undervisning	  i	  mindre	  
grupp	  genomfördes	  främst	  som	  stöd	  i	  elevernas	  kunskapsutveckling.	  
	  
Ø Uppgift	  VT	  2015:	  	  

o Fortsatt	  kollegialt	  utvecklingsarbete	  med	  syfte	  att	  ytterligare	  förstärka	  
skolans	  inkluderande	  arbetssätt.	  Detta	  sker	  bland	  annat	  inom	  kollegiets	  
kollegiala	  lärandeprojekt	  under	  vårterminen	  2015.	  

	  
Åtgärdsprogram	  färdigställs	  enligt	  gällande	  styrdokument	  och	  beslutas	  av	  rektor.	  Under	  
perioden	  reviderades	  de	  flesta	  åtgärdsprogrammen,	  några	  avslutades	  och	  ytterligare	  några	  
tillkom	  som	  helt	  nya.	  Rektor	  godkänner	  även	  alla	  beslut	  om	  anpassad	  studiegång	  eller	  beslut	  om	  
särskild	  undervisningsgrupp.	  Under	  perioden	  hade	  ca	  15	  %	  av	  eleverna	  ett	  åtgärdsprogram.	  
	  
Varje	  termin	  genomförs	  en	  elevhälsogenomgång	  där	  EHT	  träffar	  alla	  klasslärare.	  Denna	  
genomgång	  skedde	  i	  oktober.	  
	  
Under	  höstterminen	  2014	  genomfördes	  klasskonferenser	  i	  fyra	  klasser.	  
	  
Under	  hösten	  2013	  påbörjades	  utformandet	  av	  skolans	  handlingsplan	  vid	  läs-‐	  och	  
skrivsvårigheter.	  Detta	  arbete	  pågår	  fortfarande	  och	  kunde	  inta	  avslutas	  under	  perioden.	  
	  
Ø Uppgift	  förkommande	  tertial:	  Handlingsplan	  vid	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  ska	  vara	  

godkänd	  och	  implementeringen	  ska	  ha	  inletts.	  
	  
Förutom	  specialpedagogen	  undervisar	  flera	  lärare	  elever	  i	  behov	  av	  stöd.	  Sammanlagt	  består	  
skolans	  resurs	  för	  stödundervisning	  av	  1,5	  tjänster.	  Därutöver	  fanns	  under	  perioden	  3-‐4	  
assistenter	  vars	  stöd	  särskilt	  riktades	  till	  elever	  med	  omfattande	  stödbehov	  såväl	  inom	  ramen	  
för	  undervisningen	  som	  under	  raster	  och	  på	  fritids.	  	  
	  
För	  elever	  med	  behov	  av	  extra	  stimulans	  och	  fördjupning	  erbjuder	  waldorfpedagogiken	  
många	  möjligheter	  genom	  periodundervisningen	  och	  arbetet	  med	  periodhäften.	  Skolans	  
bibliotek	  är	  i	  det	  sammanhanget	  en	  viktig	  resurs.	  Det	  finns	  goda	  möjligheter	  för	  eleverna	  att	  
fördjupa	  sig	  i	  ett	  valt	  tema,	  göra	  sidoprojekt	  eller	  specialarbeten.	  
Till	  terminsstarten	  2014	  anställde	  skolan	  en	  bibliotekarie	  som	  ansvarar	  för	  skolans	  bibliotek.	  	  
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Elevinflytande	  
	  
Vid	  skolan	  finns	  två	  elevråd	  som	  träffas	  ca	  var	  14:e	  dag.	  Elevråden	  består	  av	  representanter	  för	  
klasserna	  4-‐5	  resp.	  6-‐9.	  Vid	  elevrådets	  möten	  deltar	  som	  regel	  rektor	  och	  ibland	  någon	  lärare	  
eller	  annan	  medarbetare.	  
	  
I	  samtliga	  klasser	  finns	  klassråd/klassens	  timme	  som	  behandlar	  olika	  aktuella	  
frågeställningar.	  
	  
Eleverna	  har	  i	  waldorfskolan	  omfattande	  möjligheter	  till	  inflytande	  över	  undervisningen.	  Det	  
finns	  dock	  skäl	  att	  ytterligare	  förtydliga	  skolans	  policy	  vad	  det	  gäller	  elevinflytande	  och	  
deltagande	  i	  planeringen	  av	  undervisningen	  för	  satt	  motsvara	  waldorfpedagogikens	  intentioner	  
och	  skollagens	  krav.	  Kollegiet	  och	  rektor	  har	  därför	  inlett	  ett	  arbete	  med	  att	  formulera	  skolans	  
policy	  vad	  det	  gäller	  elevinflytande.	  	  
	  

Ø Uppgift	  för	  VT	  2015:	  
o Ett	  policydokument	  för	  elevinflytande	  ska	  vara	  färdigställt	  och	  publicerat	  

på	  skolans	  hemsida.	  
	  
	  
Språkval,	  elevens	  val	  och	  lokalt	  ämne	  
	  
De	  språk	  som	  eleverna	  studerar	  är:	  svenska,	  engelska	  och	  spanska	  från	  årskurs	  1.	  Från	  klass	  6	  
kan	  eleverna	  som	  språkval	  välja	  att	  fortsätta	  med	  spanskan	  eller	  påbörja	  nybörjarstudier	  i	  
franska.	  Elever	  kan	  också	  få	  extra	  stöd	  i	  svenska	  eller	  engelska	  istället	  för	  ett	  modernt	  språk.	  
	  
Möjligheten	  till	  elevens	  val	  utgörs	  under	  läsåret	  2014/2015	  av	  1	  löpande	  timme/vecka	  samt	  
under	  våren	  tre	  temadagar.	  
	  
Skolan	  har	  eurytmi	  som	  skolans	  lokala	  tillval	  i	  samtliga	  årskurser.	  
	  
Studie	  och	  yrkesvägledning	  
	  
Under	  hela	  årskurs	  9	  besöks	  eleverna	  regelbundet	  av	  skolans	  Studie-‐	  och	  yrkesvägledare.	  
Årskurs	  9	  deltar	  i	  Gymnasiemässan	  samt	  besöker	  de	  olika	  gymnasieskolornas	  ”öppet	  hus”.	  För	  
elever	  med	  behov	  av	  särskilt	  stöd	  ingår	  det	  i	  flera	  fall	  samtal	  med	  SYV	  i	  åtgärdsprogrammen	  på	  
ett	  mycket	  tidigt	  stadium.	  
	  
Orientering	  om	  olika	  yrken	  förekommer	  förutom	  den	  direkta	  SYV	  kontakten	  inom	  en	  rad	  
skolämnen	  och	  undervisningsmoment	  samt	  vid	  praon	  i	  årskurs	  8.	  Arbetet	  med	  skolans	  SYV-‐plan	  
har	  avslutats.	  
	  
Skolbibliotek	  
	  
Skolan	  erbjuder	  eleverna	  tillgång	  till	  ett	  skolbibliotek	  som	  ligger	  i	  direkt	  anslutning	  till	  
skollokalerna.	  På	  biblioteket	  finns	  såväl	  fack-‐	  som	  skönlitteratur	  samt	  referenslitteratur.	  En	  
datorisering	  av	  bibliotekets	  bokkatalog	  pågår.	  En	  utbildad	  bibliotekarie	  är	  ansvarig	  för	  
biblioteket	  med	  20	  %	  tjänst	  men	  eleverna	  kan	  också	  besöka	  biblioteket	  med	  sin	  klasslärare.	  För	  
inköp	  av	  nya	  böcker	  finns	  en	  årlig	  budget.	  
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Med	  start	  i	  februari	  2014	  har	  skolan	  ett	  abonnemang	  på	  ne.se	  som	  ger	  samtliga	  medarbetare	  och	  
elever	  full	  tillgång	  till	  de	  samlade	  resurserna	  inom	  Nationalencyklopedin.	  Avtalet	  löper	  till	  att	  
börja	  med	  i	  18	  månader	  och	  kommer	  därefter	  att	  utvärderas.	  
	  
Ø Uppgift	  för	  VT	  2015:	  

o Fortsatt	  datorisering	  av	  bibliotekets	  katalog	  samt	  inköp	  av	  relevant	  litteratur.	  
Omorganisation	  av	  lärarbibliotek	  och	  lager	  av	  klassuppsättningar	  ska	  vara	  
avslutad.	  Integration	  av	  moderna	  lärverktyg	  i	  bibliotekets	  verksamhet.	  

o Implementering	  av	  ne.se	  i	  skolans	  löpande	  undervisning.	  
	  
IKT	  i	  skolan	  
	  
Skolan	  har	  en	  välutrustad	  datasal	  på	  säteriet	  med	  tillgång	  till	  internet	  som	  står	  till	  alla	  elevers	  
förfogande.	  Många	  elever	  med	  behov	  av	  särskilt	  stöd	  har	  egen	  dator	  i	  klassrummet	  eller	  andra	  
IKT	  hjälpmedel	  vilket	  definieras	  av	  åtgärdsprogrammet.	  	  
Skolan	  har	  avstått	  från	  att	  installera	  ett	  trådlöst	  nätverk	  och	  har	  för	  avsikt	  att	  upprätthålla	  
denna	  princip.	  Istället	  pågår	  en	  utbyggnad	  av	  skolans	  internetförbindelse	  genom	  ett	  större	  fast	  
installerat	  nätverk.	  Under	  hösten	  kopplades	  samtliga	  klassrum	  i	  årskurs	  6-‐9	  samt	  flera	  facksalar	  
med	  fast	  förbindelse	  till	  internet.	  De	  installerades	  även	  projektorer	  i	  åk	  6-‐9.	  	  
En	  plan	  för	  IKT	  utvecklades	  under	  vårterminen	  och	  implementeringen	  pågår.	  I	  planen	  ingår	  
bland	  annat	  en	  utökning	  av	  antalet	  datorer	  i	  datasalen	  samt	  ovan	  nämnda	  åtgärder.	  	  De	  flesta	  
medarbetare	  erhöll	  till	  skolstarten	  en	  egen	  bärbar	  dator	  som	  arbetsredskap.	  
	  
Vid	  slutet	  av	  höstterminen	  beslutades	  att	  utreda	  behovet	  av	  en	  gemensam	  digital	  plattform	  och	  
en	  arbetsgrupp	  bestående	  av	  lärare	  och	  rektor	  har	  som	  uppgift	  att	  se	  över	  behovet	  inför	  läsåret	  
2015/16.	  
	  
Ø Uppgift	  under	  VT	  2015:	  

o Fortsätta	  utbyggnaden	  av	  IT-‐resurser	  för	  elever	  och	  medarbetare.	  Avsluta	  
utredning	  och	  fatta	  beslut	  om	  digital	  plattform.	  

	  
	  
	  
Fritids	  
	  
I	  direkt	  anslutning	  till	  skolan	  finns	  fritidshemmet	  Vindkulla	  som	  tar	  emot	  barn	  från	  klass	  1-‐6.	  
Den	  fristående	  organisationen	  Solvinden	  bedriver	  vid	  Oscarshem	  även	  fritidsverksamhet	  för	  
många	  av	  skolans	  barn.	  Under	  perioden	  var	  ca	  85	  barn	  inskrivna	  i	  verksamheten	  på	  Vindkulla.	  
Det	  övergripande	  ansvaret	  för	  fritidsverksamheten	  åligger	  rektor,	  medarbetarna	  organiserar	  
dock	  i	  hög	  grad	  verksamheten	  själva	  och	  träffas	  varje	  vecka	  för	  att	  organisera	  och	  planera	  
verksamheten.	  	  Vid	  några	  tillfällen	  eller	  vid	  behov	  deltar	  även	  rektor	  i	  planeringsmötet.	  
Fritidshemmet	  erbjuder	  såväl	  fri	  lek	  som	  ordnade	  aktiviteter,	  i	  hög	  grad	  genom	  
utomhusaktiviteter.	  Inomhusverksamhet	  inkluderar	  hantverk	  och	  pyssel,	  bildskapande,	  spel	  och	  
lek.	  
	  
Från	  och	  med	  höstterminen	  2013	  har	  fritidspedagogerna	  ansvar	  för	  varsin	  klass	  på	  fritids	  och	  
förutom	  elevstödssamtalen	  tar	  fritids	  och	  skola	  del	  av	  varandras	  pedagogiska	  planering	  vid	  ett	  
möte	  en	  gång/termin.	  	  
	  
Under	  slutet	  av	  terminen	  beslutade	  skolans	  ledningsgrupp	  i	  samråd	  med	  fritidskollegiet	  att	  
under	  en	  försöksperiod	  dela	  fritidsverksamheten	  i	  två	  delar,	  en	  del	  för	  klass	  1-‐3	  på	  Vindkulla	  
och	  en	  del	  för	  klass	  4-‐6	  i	  paviljongen	  (femmornas	  klassrum).	  Syftet	  är	  att	  minska	  stressnivån	  för	  
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medarbetare	  och	  barn.	  Uppdelningen	  kommer	  att	  utvärderas	  löpande,	  i	  första	  steget	  efter	  en	  
inledande	  sexveckorsperiod.	  
	  

Ø Uppgift	  under	  VT	  2015:	  
• Genomföra	  prov	  med	  uppdelning	  av	  fritids	  verksamhet	  samt	  fatta	  beslut	  

om	  ev.	  fortsättning.	  
	  
	  
Skolmat	  
	  
Skolan	  erbjuder	  vegetarisk	  mat	  som	  lagas	  från	  grunden	  av	  ekologiska	  eller	  biodynamiska	  
råvaror.	  I	  köket	  arbetar	  3	  personer.	  Varje	  dag	  serveras	  dessutom	  knäckebröd	  och	  hemmagjort	  
smör.	  Maten	  serveras	  i	  klassrummen	  (klass	  1-‐5)	  och	  i	  en	  mindre	  matsal	  (klass	  6-‐9).	  I	  matsalen	  
installerades	  under	  sommaren	  2014	  en	  buffé	  som	  möjliggör	  varmare	  mat	  och	  ett	  fräscht	  
salladsbord	  varje	  dag.	  Under	  hösten	  kunde	  skolan	  i	  allt	  högre	  grad	  njuta	  av	  grödor	  från	  de	  egna	  
odlingarna	  inom	  Hållbara	  Hardeberga.	  
	  
Under	  hösten	  genomförde	  två	  matråd	  med	  elever	  från	  klass	  4-‐9,	  medarbetarna	  i	  köket	  samt	  
rektor.	  Vid	  matråden	  diskuterades	  främst	  menyn	  men	  även	  trivseln	  i	  matsalen.	  Under	  en	  vecka	  
ansvarade	  en	  klass	  för	  matsedeln	  i	  samråd	  med	  kökets	  föreståndare,	  ett	  lyckat	  experiment.	  
Under	  vårterminen	  kommer	  en	  klass	  ha	  ansvaret	  för	  matsedel	  en	  vecka	  per	  månad.	  
	  

Ø Uppgift	  under	  VT	  2015:	  
o Fortsatt	  utvecklingsarbete	  av	  skolmaten	  genom	  matrådet	  och	  klassers	  

deltagande	  i	  utformningen	  av	  menyn.	  
	  
Skolgård	  
	  
Skolans	  trädgårdsgrupp	  består	  av	  föräldrar	  och	  lärare	  som	  tillsammans	  arbetar	  för	  att	  utforma	  
skolgården.	  Varje	  år	  ordnar	  gruppen	  	  trädgårdsdagar	  tillsammans	  med	  föräldrar,	  elever	  och	  
lärare.	  	  
	  
Under	  våren	  2014	  genomförde	  Arbetsmiljöverket	  en	  oannonserad	  inspektion	  av	  skolgården	  vid	  
gamla	  skolan	  vilket	  föranledde	  ett	  flertal	  anmärkningar.	  Rektor,	  skyddsombud	  och	  vaktmästare	  
genomförde	  efter	  detta	  en	  riskanalys	  och	  ställde	  samman	  en	  åtgärdsplan.	  
	  
Ett	  förslag	  till	  mer	  lekredskap,	  bland	  annat	  en	  kompisgunga,	  till	  säteriets	  skolgård	  utarbetades	  
av	  eleverna	  i	  årskurs	  6.	  Ett	  första	  steg	  blev	  att	  installera	  en	  kompisgunga	  som	  stod	  färdig	  till	  
terminsstarten	  hösten	  2014.	  Ytterligare	  gungor	  är	  planerade	  att	  installeras	  under	  vårterminen	  
2015.	  Fotbollsmålen	  vid	  fritids	  byttes	  mot	  mål	  i	  aluminium	  under	  våren,	  i	  nästa	  steg	  kommer	  
även	  målen	  vid	  gamla	  skolan	  att	  bytas	  ut.	  
Den	  efterlängtade	  linbanan	  vid	  gamla	  skolan	  stod	  färdig	  i	  början	  av	  hösten.	  
	  
Frågor	  kring	  lekredskap	  och	  skolgårdens	  utformning	  är	  viktiga	  teman	  vid	  elevrådens	  möten	  där	  
rektor	  deltar.	  
	  

Ø Uppgifter	  under	  VT	  2015:	  
o Fortsatt	  utbyggnad	  av	  skolans	  lekredskap,	  fotbollsmål	  mm	  i	  samarbete	  

med	  elevråden.	  
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Skolaktiviteter	  
	  
Skolan	  präglas	  i	  hög	  grad	  av	  traditioner	  och	  årstidsfester	  som	  ofta	  inkluderar	  medverkan	  av	  
föräldrarna.	  Under	  perioden	  genomfördes	  bland	  annat	  en	  mycket	  lyckad	  höstfest	  med	  
Mikaelispel	  samt	  lyktfest,	  adventspiral	  och	  luciafirande.	  
	  
Den	  årliga	  julbasaren	  genomfördes	  i	  år	  i	  stadshallen	  i	  Lund	  i	  regi	  av	  föräldraföreningen	  HAFF.	  
Ett	  mycket	  lyckat	  arrangemang	  som	  lockade	  många	  besökare	  från	  hela	  regionen.	  Under	  basaren	  
framträdde	  många	  elever	  på	  scenen	  med	  sång,	  eurytmi	  och	  teater.	  Som	  avslutning	  visade	  klass	  4	  
sitt	  luciatåg	  som	  två	  dagar	  innan	  framförts	  i	  Hardeberga	  Kyrka.	  Julbasaren	  föregicks	  även	  av	  ett	  
flertal	  uppskattade	  hantverksträffar	  under	  hösten.	  
	  
Kompetensutveckling	  
	  
Fem	  av	  skolans	  lärare	  studerar	  detta	  läsår	  på	  olika	  utbildningar	  inom	  Waldorflärarhögskolan	  
med	  syfte	  att	  bredda	  kompetensen	  och	  erhålla	  Waldorflärarlegitimation.	  Två	  lärare	  avslutade	  
under	  vårterminen	  sin	  waldorflärarutbildning	  vid	  lärarseminariet	  i	  Göteborg.	  Rektor	  läser	  nu	  
andra	  året	  på	  den	  statliga	  rektorsutbildningen.	  
	  
Skolan	  arbetar	  målmedvetet	  för	  att	  ha	  100	  %	  waldorfutbildade	  lärare	  och	  avsätter	  för	  detta	  
ändamål	  väsentliga	  resurser.	  
	  
Under	  innevarande	  läsår	  är	  samtliga	  klasslärare	  och	  klassföreståndare	  utbildade	  waldorflärare	  
eller	  under	  utbildning.	  Några	  lärare	  är	  anställda	  på	  obehörighetsvikariat	  i	  väntan	  på	  
kompletterande	  studier.	  
	  
I	  samband	  med	  starten	  av	  vårterminen	  2015	  inleddes	  ett	  arbete	  med	  kollegialt	  lärande	  inom	  
kollegiet.	  Arbetet	  sker	  främst	  inom	  mindre	  lärgrupper	  där	  man	  bland	  annat	  kommer	  att	  besöka	  
varandras	  undervisning.	  Projektet	  löper	  under	  vårterminen	  2015.	  
	  

Ø Uppgift	  under	  VT	  2015:	  
o Genomföra	  projekt	  med	  kollegialt	  lärande	  enligt	  plan.	  

	  
Organisationsutveckling	  
	  
Styrelsen	  har	  under	  hösten	  inlett	  arbetet	  med	  en	  ny	  delegationsordning	  som	  ska	  gälla	  från	  våren	  
2015.	  Delegationsordningen	  reglerar	  vilka	  frågor	  som	  delegerats	  till	  t.ex	  rektor	  eller	  
fastighetsansvarig.	  
Från	  höstterminens	  start	  träffas	  rektor	  samt	  ordförande	  för	  styrelse,	  medarbetargrupp	  och	  
pedagogisk	  grupp	  i	  en	  samordningsgrupp	  för	  regelbunden	  avstämning	  i	  aktuella	  frågor.	  
	  

Ø Uppgift	  under	  VT	  2015:	  
o Besluta	  om	  ny	  delegationsordning	  

	  
Medarbetarfrågor	  
	  
Skolans	  lyckades	  mycket	  väl	  att	  fylla	  alla	  vakanser	  till	  skolstarten	  2014/2015	  och	  flera	  unga	  
medarbetare	  tillkom.	  
Under	  hösten	  inleddes	  arbetet	  med	  ett	  nytt	  lokalt	  kollektivavtal	  (MEF-‐HF)	  och	  en	  översyn	  av	  
lönekategorier	  och	  lönenivåer.	  Arbetet	  beräknas	  vara	  avslutat	  så	  att	  det	  nya	  kollektivavtalet	  kan	  
träda	  i	  kraft	  1	  april	  2015.	  
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Ø Uppgift	  för	  VT	  2015:	  
o Avsluta	  arbetet	  med	  nytt	  lokalavtal,	  lönekategorier	  och	  lönenivåer.	  

	  
Medarbetargruppen	  och	  rektor	  arbetar	  nära	  tillsammans	  kring	  alla	  förekommande	  
arbetsuppgifter.	  Under	  hösten	  beslutade	  styrelsen	  att	  en	  personalhandläggare	  kan	  anlitas	  vid	  
behov	  för	  att	  ytterligare	  förstärka	  gruppens	  fackkompetens.	  
	  

Ø Uppgift	  under	  VT	  2015:	  
o Säkerställa	  nödvändig	  rekrytering	  inför	  HT	  2015.	  

	  
Hållbara	  Hardeberga	  
	  
Föreningen	  Hållbara	  Hardeberga	  bedriver	  verksamhet	  på	  skolans	  område	  bland	  annat	  med	  
externt	  stöd	  av	  EU/Leader.	  Det	  har	  möjliggjort	  att	  en	  större	  trädgård	  byggts	  upp	  på	  skolområdet	  
som	  eleverna	  i	  hög	  grad	  fått	  glädje	  av.	  Under	  säsongen	  2014	  bidrog	  odlingarna	  även	  till	  kökets	  
försörjning	  långt	  in	  på	  hösten.	  
Inom	  odlingarna	  byggde	  klass	  3	  under	  våren	  2014	  ett	  bihus.	  
	  
Under	  den	  kommande	  säsongen	  finns	  inget	  EU-‐bidrag	  till	  föreningens	  verksamhet	  varför	  andra	  
intäktskällor	  måste	  sökas.	  Detta	  arbete	  pågår.	  Även	  skolans	  bidrag	  till	  projektet	  är	  under	  
utredning.	  
	  

Ø Uppgift	  under	  VT	  2015:	  
o Säkerställa	  fortsatt	  drift	  av	  projektets	  odlingar	  i	  föreningens	  och	  skolans	  

regi.	  
	  
Fastigheter	  och	  inventarier	  
	  
Skolan	  har	  3	  olika	  fastigheter	  med	  sammanlagt	  6	  byggnader.	  Det	  finns	  ett	  löpande	  
underhållsbehov	  och	  även	  behov	  av	  större	  renoveringar.	  För	  att	  säkerställa	  planering,	  
upphandling	  och	  genomförande	  anställde	  skolan	  till	  hösten	  2014	  en	  fastighetsansvarig	  som	  för	  
närvarande	  arbetar	  40	  %	  med	  uppgifterna.	  Arbetet	  sker	  i	  uppdrag	  av	  stiftelsens	  styrelse	  men	  i	  
nära	  samarbete	  med	  rektor.	  I	  arbetet	  ingår	  även	  att	  vara	  behjälplig	  med	  utvecklingen	  av	  
lekredskap	  och	  utemiljö	  som	  ligger	  inom	  rektors	  ansvar.	  
	  
Under	  sommaren	  2015	  kommer	  viss	  ombyggnation	  ske	  för	  att	  möjliggöra	  ytterligare	  ett	  
klassrum	  vid	  säteriet.	  Därutöver	  kommer	  ett	  flertal	  golv	  på	  gamla	  skolan	  slipas	  eller	  bytas	  ut.	  
	  

Ø Uppgifter	  under	  VT	  2015:	  
o Planera	  nödvändiga	  renoveringar,	  ombyggnationer	  inför	  skolstarten	  HT	  

2016.	  
	  
Skolbusstrafik	  
	  
Skolbusstrafiken	  upphandlas	  med	  3-‐årsavta.	  Det	  nuvarande	  avtalet	  gäller	  t.om	  VT	  2016.	  Smärre	  
justeringar	  har	  gjorts	  under	  året.	  En	  mindre	  del	  av	  kostnaden	  debiteras	  de	  föräldrar	  som	  vill	  
använda	  sig	  av	  servicen.	  
	  
Under	  en	  del	  av	  hösten	  förekom	  regelbundna	  förseningar,	  främst	  som	  en	  följd	  av	  
ombyggnadsarbeten	  i	  centrala	  Lund.	  
	  


