
                                                                                    

Fritidshem

Elevers utveckling mot målen 2017/2018

Vår målsättning på Torsö skärgårdsskola är att alla elever 
ska nå kunskapsmålen i årskurs tre och årskurs sex. 
Fritidshemmet förstärker skolans planering med lärande 
och förmågor, med att fördjupa arbetet mer praktiskt 
utifrån elevers val och behov.

 Elever kan läsa läxor på fritids i lugn och ro i det 
lediga klassrummet 

 Läxläsning med lärare ett pass i veckan

Delaktighet & Inflytande 2017/2018

Vi på Torsö skärgårdsskolas fritidshem arbetar för att alla 
elever ska känna till sina rättigheter och möjligheter att 
påverka sin situation på fritidshemmet med styrda 
aktiviteter och fria val. Eleverna ska vara väl förtrogna 
med den demokratiska processen samt hur vi arbetar 
enligt den på Torsö skärgårdsskolas fritidshem.                  
Detta når vi genom att:

 Arbeta aktivt och regelbundet med fritidsråd 
 Eleverna är delaktiga i planering och utvärdering av 

fritidshemmets verksamhet utifrån ålder och mognad
 Elever är med och utvärderar fritidshemmets 

trivselenkät
                                                                             

Skärgårdskunskap 2017/2018



Vi på Torsö skärgårdsskola arbetar för att tillvarata 
möjligheterna att vara en del av vår närmiljö och 
biosfärområdet och därigenom uppleva värdena i naturen 
och vår omvärld. Vi ser detta som en möjlighet att i 
verkligheten få uppleva detta och fördjupa elevernas 
kunskaper. 

Fritidshemmet ger eleverna möjlighet att arbeta i 
praktiska material kring skolans och 
fritidshemspersonalen finns med vid skolans utflykter. 

Hållbar utveckling 2017/2018

Torsö Skärgårdsskola har tilldelats skolverkets utmärkelse 
en skola för hållbar utveckling. Torsö Skärgårdsskola är en
del av Biosfäromårdet Vänerskärgården med Kinnekulle. 
Vi arbetar med hållbar utveckling utifrån de tre 
perspektiven: social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och 
ekonomisk hållbarhet.

Detta gör vi genom att:

 arbeta utifrån vår plan för Skärgårdskunskap.
 göra medvetna val i vår vardag.
 fördjupa oss i perspektiven på hållbar utveckling. 

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) 
2017/2018

Torsö Skärgårdsskola har en vision som innebär att 
informations- och kommunikationsteknik skall vara ett 
naturligt verktyg i det pedagogiska arbetet. Vi på Torsö 
skärgårdsskola arbetar för digital kompetens som ett 
redskap i ett livslångt lärande. 



Detta gör vi genom att:

 Tillhandahålla en flexibel lärmiljö som rustar 
barn/elever med nödvändiga kunskaper

 Använda digitala redskap                                             

Entreprenöriellt lärande 2017/2018

Torsö Skärgårdskola har ett entreprenöriellt 
förhållningssätt som innebär att undervisningen ska 
stimulera elevers nyfikenhet, självförtroende, förmåga att 
fatta beslut och omsätta sina idéer i handling.

Detta gör vi genom att:

 Lärandet sker i samverkan med närsamhället
 Aktivt arbeta för att eleverna ska känna att det de 

gör i skolan är på riktigt 
  Lärandet är tematiskt, elevaktivt och 

verklighetsbaserat

Likabehandling 2017/2018

Fritidshemmet  har  samma  likabehandlingsplan  som
skolan  och  arbetar  aktivt  med  alla
diskrimineringsgrunderna. 

Årets mål:
 Att  kommunicera med varandra på ett 

respektfullt sätt, hur och vad vi kommunicerar
 Att bemöta varandra på ett respektfullt sätt
 Att ta ett eget ansvar i sin roll på 

fritidshemmet




