
SKL MATEMATIKSATSNING 
Våromgång 2013 

Karlshamn, Älmhult, Svalöv, 
Emmaboda, Lessebo, Sölvesborg 

och Tingsryd 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Fritidshemmen har samma läroplan som F-klass och grundskola, LGR 11. Del 1 och 2 gäller för fritidshemmen. Del 1; Skolans värdegrund och uppdragDel 2; Övergripande mål och riktlinjer ( Normer och värden, Kunskaper, Elevens ansvar och inflytande, Skola och hem, Övergång och samverkan, Skolan och omvärlden, Bedömning och betyg, Rektors ansvarEj kunskapskrav, ej timplanebunden verksamhet, ej mål och betygFritidshemmens kursplan kompletterar läroplanen med en kursplan för de fritidsped. Verksamheterna.Här har man lyft fram och tydligt formulerat vilka ämnes och verksamhetsspecifika kunskaper som undervisningen i de fritidspedagogiska verksamheterna ska bidra med.



Syfte 

• Öka måluppfyllelsen i matematik i de deltagande 
kommunerna 

• Finna strukturer för styrning och ledning av 
förändringsarbete 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Samma struktur som Lgr 11- beskriver ämnet i syftestexten, här är det en övergripande syftestextCentralt innehåll – vad man ska göra



Styrning och ledning 

Gemensam ledning: 
Ledningsnivåer (nämnd, förvaltningsledning, rektorer) är sammanlänkande 
Det finns en tydlig uppdrags- och rollfördelning 
 
Gemensam syn: 
Höga förväntningar på alla elever och övriga 
Lärarnas kompetens och samarbete är avgörande 
 
Gemensamma rutiner: 
Det finns fungerande rutiner för en systematisk uppföljning och återkoppling 
Det finns fungerande rutiner för att fånga upp elever i behov av stöd 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Samma struktur som Lgr 11- beskriver ämnet i syftestexten, här är det en övergripande syftestextCentralt innehåll – vad man ska göra



Vår kommungrupp 

Politiker    Lena R   (Marie F) 
Förvaltning   Lena W  (Yngve R) 
Rektorer    Agneta J  (Lotta C) 
Kontaktperson    Robert J 
Lärare     Emelie E  (Urshult) 

 Birgitta S-K  (Linneryd) 
 Siw H   (Tingsryd) 

  Sanna H  (Väckelsång) 
  Kajsa A  (Tingsryd) 
  Johanna T  (Väckelsång) 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Syftestexten omfattar …Sammantaget ska verskamheterna i fritidshemmet bidra till utveckling av elevers förmåga att:Bygga och fördjupa relationer med andra barn och vuxnaMed utgångspunkt i sig själv samverka med andra under demokratiska formerKommunicera såväl språkligt som med andra uttrycksformerTa initiativ och genomföra olika projekt såväl själv som tillsammans med andraLeva ett gott och hälsosamt liv



Struktur för nätverk 

• Nätverkskonferenser 2 ggr/ termin 
• Varje kommun avgör hur kommungruppen skall arbeta 

mellan nätverken 
• Nätverken är fasta och har representanter från varje 

kommun och varje nivå 
• Varje träff har ett tema som förbereds genom att 

kommunerna svarar på frågor i ett missiv som skickas till 
alla  

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Centrala innehållet beskriver vad vi ska arbeta med…Beskriver först i en sammafattande text vad området handlar om. Därefter i punktform vad vi ska arbeta med



• Lärarkompetens och lärarsamverkan 
 

• Systematisk uppföljning och återkoppling 
 
• Elever i behov av stöd 
 
• Höga förväntningar 
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