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Transtenskolans övergripande vision är att alla elever ska klara minst E i alla ämnen utifrån
sina förutsättningar. Eleverna ska få kunskap på Transtenskolan som ligger till god grund för
framtiden. Eleverna ska ha höga förväntningar på sig själva och lärarna ska ha höga förväntningar
på sina elever. Eleverna ska känna lust till skolan. Detta på en skola där alla trivs och man bemöter
och blir bemött med respekt för den enskilda individen. Skolan ska vara fri från diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling. Alla elever, föräldrar och personal ska känna värme och
trygghet på skolan.
I vår verksamhetsplan arbetar vi efter fyra områden: normer och värden, kunskaper, elevers ansvar
och inflytande, samt skola och hem. Visionen visar vad skolan strävar mot inom varje område.
Målen som vi satt under varje rubrik ska vara mätbara och ska kunna utvärderas på ett enkelt sätt.
Insatserna visar tydligt vad vi kommer att göra under året. Utvärderingen visar hur vi kommer att
titta om vi nått det mål vi satt upp för året.
Transtenskolan har från januari 2014 fyra stycken ledord som vi arbetar efter. Dessa fyra är
kunskap, lust, bemötande och respekt. Skolan har två uppdrag enligt läroplanen, ett
värdegrundsuppdrag och ett kunskapsuppdrag. Enligt mig går dessa två hand i hand. För att kunna
nå en hög måluppfyllelse krävs att skolarbetet ger lust till att vilja lära sig mer. Enligt mig kommer
grunden till en god skola från en god värdegrund, där varje individ på skolan oavsett om man är
elev eller personal bemöter varandra med respekt.
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Normer och värden
Vision
Alla elever skall känna sig trygga på Transtenskolan. Varje elev ska känna en respekt för den man är.
Mål
•

Öka andelen elever som känner sig trygga.

Insatser
• Antalet sittplatser ska öka.
• All undervisande personal ska vara rastvärdar minst
tjugo minuter/vecka.
• Alla elever ska delta i den kommungemensamma
webbenkäten.
• Kartläggning av skolan ur trygghetssynpunkt ska genomföras av elevhälsan i varje klass med
en enkät under december månad.
• Vi ska arbeta med värdegrunden kontinuerligt på mentorstid utifrån klassernas och skolans
behov.
• Värdegrundskonferens för all personal ska äga rum på skolan två gånger per läsår.
Utvärdering
• Fler än 84 procent av eleverna ska känna sig trygga på skolan i den årliga
kommungemensamma webbaserade enkäten.

Kunskaper
Vision
Alla elever ska nå minst E i alla ämnen på Transtenskolan och
alla elever ska känna lust till att lära sig mer i alla ämnen.
Mål
•
•
•

Elevernas meritvärde ska öka i alla ämnen.
Skillnaden mellan flickor och pojkars meritvärde ska minska
Andelen elever som når minst betyget E i matematik ska öka.

Insatser
• Pågående insatser i form av matematiklyftet och BFL (bedömning för lärande) för lärare.
• Goda insatser ska synliggöras på och utanför skolan.
• Tydliga rutiner på skolan.
• Betygskonferens två gånger per läsår för lärare.
Utvärdering
• Det genomsnittliga meritvärdet för årskurs 9 ska öka.
• Nyfikenheten för skolarbetet ska öka (>33%) hos eleverna i den årliga
kommungemensamma webbaserade enkäten.

Elevers ansvar och inflytande
Vision
Alla elever ska känna sig delaktiga och ha ett reellt inflytande på verksamheten i skolan.
Mål
Att öka elevers och elevrådets inflytande i skolverksamheten.
Insatser
• Att synliggöra elev- och klassrådens arbete och verkan genom att visa färdiga arbeten på
skolan.
• Att ha klassråd en gång i månaden som ska protokollföras och föras vidare till elevrådet som
har möte två gånger i månaden.
• Att rektor träffar elevrådet två gånger per termin.
• Att anslå på hemsidan vilka som är elevrådsrepresentanter och skyddsombud.
• Att det ska bli fler representanter i TIF.
• Att TV och anslagstavlan i kafeterian ska användas som informationskanal.
Utvärdering
• Fler än 58 procent av eleverna på Transtenskolan ska känna att lärarna tar hänsyn till deras
åsikter i den årliga kommungemensamma webbaserade enkäten.
• Fler än 61 procent av eleverna på Transtenskolan ska känna att elevrådet har ett reellt
inflytande på skolan i den årliga kommungemensamma webbaserade enkäten.

Skola och hem
Vision
Alla vårdnadshavare ska vara engagerade i skolan.
Mål
•

Att öka andelen svar på den kommungemensamma enkäten för vårdnadshavare i åk 8.

Insatser
• Att elevers arbetsuppgifter och övergripande information till vårdnadshavare ska
läggas ut på hemsidan och Edwise.
• Att bjuda in föräldrar till föräldraforum en gång per termin.
• Att varje arbetslag ska ha föräldramöte en gång per termin.
• Att öka antalet föräldrastyrda aktiviteter i klasserna utanför skoltid.
Utvärdering
• Att öka svarsfrekvensen från vårdnadshavare i den årliga kommungemensamma
webbaserade enkäten.

