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Vår värdegrund


Invånaren först

”Vi arbetar för invånaren. I Norrtälje är vi lyhörda för möjligheter och lösningar som möter
invånarens behov.”


Allas lika värde

”Alla har olika förutsättningar men lika värde. I Norrtälje respekterar vi alla individer oavsett kön,
könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnicitet, religion, funktionsnedsättning och sexuell läggning.”


Höga förväntningar

”Vi har höga förväntningar på såväl medarbetare som invånare. I Norrtälje kan du förvänta dig en
verksamhet med tydliga mål som möjliggör ett samhälle som är hållbart för framtiden.”

Vår verksamhetsidé


Med fokus på lärandet ger Norrtälje kommuns barn och elever tillgång till en likvärdig
förskola/skola som håller hög kvalitet.



Vi arbetar aktivt med attityder till lärande för att alla ska förstå sambandet mellan att
lyckas i skolan, nå framgång i arbetslivet och ha en god hälsa.



Genom vår tilltro till att alla vill och alla kan kommer vi bli en av Sveriges bästa
skolkommuner.

Våra mål
o Hållbar tillväxt och utveckling


Utbildningsnivån ska höjas

o Barn och ungas framtid


Alla barn ska få förutsättningar att nå eller överträffa sina kunskapsmål

o Trygg välfärd i framkant
Invånarna ska känna sig trygga och säkra såväl hemma som i det offentliga rummet

3 (4)

Utvecklingsområden:
Systematiskt kvalitetsarbete,
ledarskap och elevhälsa
Därför är dessa våra utvecklingsområden:
I pedagogiska bokslutet ser vi att vårdnadshavarna inte upplever
samma verksamhet som eleverna. Andelen vårdnadshavare som
tycker att fritidshemmets verksamhet är stimulerande och
utvecklande är något låg i våga visa. Dock är den något högre
bland de yngre eleverna än bland de äldre.
Vi behöver fördjupa vår kunskap i fritidshemmets uppdrag.
Detta vill vi åstadkomma:
Synliggöra lärandet för föräldrarna så att de ser samma
verksamhet som eleverna. Få föräldrarna att förstå att
eleverna har en meningsfull verksamhet på fritids.
Sedan uppdateringen av läroplanen har fritidshemmets
uppdrag förtydligats och den behöver implementeras mer i
fritidshemmets verksamhet. Pedagogerna behöver få en
bredare kunskap om syftet med verksamheten och
konkretisera detta.
Följande insatser planerar vi att genomföra:
Utveckla våra informationskanaler, t.ex. månadsbrev,
informationstavla på varje avdelning samt INSTA gram.
Koppla våra mål till det vi gör tydligare i skrift.
Kontinuerligt koppla det vi gör i verksamheten till
läroplanens mål och syften, kapitel 1,2 och 4. Workshops
under planeringsdagen 9 januari samt återkommande
studiecirklar på planeringar och arbetsplatsträffar.
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Insatserna innebär följande möjligheter:
Föräldrarna får ökad insyn i fritids verksamhet.
Syftet med vår verksamhet konkretiseras och vi får
möjlighet att upptäcka och utveckla förmågor tillsammans
med skolan. Fritidshemmets lärandemiljö synliggörs.
Så här följer vi upp att vi har lyckats:
Spontan feedback från föräldrarna. Vi ser ett högre resultat
i Våga Visa.
Svanberga och Söderbykarls fritids samverkar som ett
fritidshem, fast då i olika lokaler. Elevhälsomålen är samma
för fritidshemmen och skolan.
Svanberga december 2016
Inger Langetz
rektor

