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VERKSAMHETSPLAN : Bäckby skola 

 

1. Det allmänna ordnandet av undervisning 

1.1 Värdegrund 

Vi vill fostra till ansvarskännande, trygga, företagsamma och livsbejakande individer. Detta 

kan ske i en öppen, bejakande och uppmuntrande atmosfär där man samtidigt har klara och 

tydliga gränser gentemot beteende som skadar materiellt, fysiskt eller känslomässigt. 

1.2 Verksamhetsidé 

Bäckby skola skall av sina elever uppfattas som något positivt, värdefullt och inspirerande. Vi 

vill använda sådana metoder och verktyg som såväl är intressanta, moderna och pedagogiskt 

effektiva. Samtidigt vill vi ta vara på och föra vidare gammalt hantverk och gamla traditioner 

samt ge god kännedom och väcka intresse för den egna närhistorien. 

Vi vill vara öppna mot samhället omkring oss bl.a. genom att besöka olika lokala platser och 

företag. Vi vill ta vara på den kunskap vi får genom våra besök med hjälp av den moderna 

tekniska utrustning vi har. Målet är att göra den kunskapen till en naturlig del av elevernas 

inlärningsmaterial. 

Vi vill fortsätta att utveckla uteskolpedagogiken under Stina Levlins ledning. 

Bäckby skola ska bidra med att fostra fram företagsamma, kreativa elever med ett sunt 

självförtroende och en sund självbild. Skolan ska vara bejakande för olika personlighetstyper 

och inlärningsstilar. Vi tar olikheter mellan flickor och pojkar i beaktande när vi organiserar 

undervisningen. 

En god och sund självkänsla och tillit till den egna förmågan att lära sig nya färdigheter och 

bemästra ny kunskap är av stor betydelse för elevens framtid. Vi vill bli bättre på att ge varje 

elev möjlighet att upptäcka sina egna unika styrkor och talanger genom varierande 

arbetsmetoder i olika miljöer. Det ger såväl den individuella eleven många tillfällen att 

upptäcka egna styrkor, tillika får gruppen uppleva varandras olika talanger i varierande 

situationer. Eleverna i Bäckby skola ska få uppleva att de egna begränsningarna kompletteras 

av andra skolkamraters starka sidor och vice versa. 

Vi producerar även film- foto- och annat multimediamaterial från skolans arbete. En del av 

det kan publiceras via den blogg på www.backbyskola.com som kontinuerligt utvecklas. I 

regel läggs det materialet bakom lösenord. Om inte har rektor bett om tillåtelse av målsman. 

Vi vill arbeta med att öppna upp skolan mot såväl närsamhället med alla dess resurser som 

regionalt, nationellt och internationellt. Vi vill arbeta för att eleverna ska uppleva sig som en 

naturlig och medveten del av såväl närsamhället som det internationella samfundet. 

Bäckby skola har fått stöd av Svenska Tekniska Vetenskapsakademin för att utveckla arbetet 

inom naturvetenskaperna. Under året kommer vi att speciellt fokusera på att utveckla 

matematikundervisningen. I det samarbetet jobbar vi också tillsammans med Forsby skola. 

Stina Levlin leder en arbetsgrupp inom kommunen som utvecklar undervisningen i 

matematik. Hennes specialkompetens har vi nytta av i hela skolan. 

https://wilma.pedersore.fi:1334/!01218/strategy/viewall/29?langid=1
https://wilma.pedersore.fi:1334/!01218/strategy/viewall/29?langid=3


Av Svenska kulturfonden har Bäckby skola fått bidrag för att utveckla undervisningen så att 

elevernas inlärning kan optimeras i modersmål, realämnen och matematik, bl.a. genom att 

använda undervisningsfilm och annan multimedialhjälp som kan publiceras på skolans blogg 

www.backbyskola.com 

Bäckby skola har av CIMO beviljats Erasmus + projektet ”Sharing the Joy of Learning”. Vi 

samarbetar med Osnovna sola Rodica, en skola i Domzale i Slovenien lite utanför Ljubljana 

och St. Brendan's N.S. som är en skola i Kilkenny på Irland. Skolan i Domzale har flera 

hundra elever medan den i Kilkenny är på landsbygden och har ett 50-tal elever. Jag fick 

personlig kontakt med skolorna under kursen ”Developing your School using EU-Support” i 

Vilnius hösten 2013 som jag inbjudits att delta i. Två lärare från den irländska skolan besökte 

Bäckby skola och Pedersöre 13-17 april 2015. Lärare från Bäckby skola kommer att besöka 

Slovenien i september 2015 och vi väntar besök från Slovenien vårterminen 2016. Vi kommer 

också att besöka den irländska skolan endera läsåret 2015-16 eller så höstterminen 2016. 

Under projekttidens gång 010115-311216 kommer även någon lärare att delta i någon kurs 

eller kongress som ordnas någonstans i Europa. 

Vi kommer även att jobba kring temat ”A School of the Future” och tillsammans kommer vi 

att använda projektet som ett redskap i vår skolutveckling. Den slovenska skolan har utvecklat 

ett program för hur de kan stöda även högpresterande elever på ett effektivt sätt, vilket är 

intressant. 

Under läsåret fortsätter vi att utveckla användningen av vår blogg www.backbyskola.com som 

startades i november 2013 och som redan haft mer än 70 000 views. Vi använder bloggen dels 

som undervisningsplattform där vi lagrar undervisningsmaterial som eleverna kan använda i 

sin inlärning, men vi publicerar också dokumentation i form av filmer och foton som 

förbättrar kontakten mellan skolan och hemmet och samtidigt bidrar till självkänsla och 

stärker samhörigheten i gruppen. Att höra till gemenskapen i Bäckby skola ska vara något 

positivt och något man tänker på med glädje. 

Via bloggen fortsätter vi även att utveckla användningen av undervisningsfilmer. Via ett 

tekniskt hjälpmedel kan vi nu i skolan banda in allt som händer på dataskärmen tillsammans 

med ljud. Det utnyttjar vi redan och hjälpmedlet har kunnat konstateras ge väsentlig hjälp 

speciellt för elever som har svårt att ta till sig text, men har ett gott auditivt minne. Vi 

utvecklar också användningen av andra hjälpmedel, bl.a. gör vi mer och mer 

undervisningsfilm via pekplattans möjligheter. 

I april 2015 startades även en musikblogg www.backbyskolamusik.com där jag samlar 

undervisningsfilm där jag och andra gäster lär eleverna grunderna i hur man spelar piano, 

gitarr, bas, trummor och munspel. Musikundervisningen i skolan har berikats mycket när vi 

kunnat skaffa lite mer instrument till skolan och eleverna lär sig och hittar glädjen i att 

musicera med olika instrument. 

Webbplatsen www.arvet.fi fortsätter jag även att utveckla och samla undervisningsfilm inom 

historia, naturvetenskap eller kultur. 

1.3 Verksamhetskultur 

2. Skolarbete 

2.1 Allmänna arrangemang 

http://www.backbyskola.com/
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Lektions och mattider  

Lektionerna är 45 minuter långa med 15 minuters rast däremellan. 

Lunchrasten är 30 minuter lång. 

Dagen inleds 8.20. Lunchen serveras 11.05 varefter följande lektion startar 11.35. Eleverna 

slutar 12.20, 13.20 eller 14.20 

Vi äter i klasserna. Varje lärare bestämmer rutinerna. Vi kan använda bordsbön eller 

motsvarande som är frivillig. 

Klasserna har dejourer som hjälper till vid maten, dessa kan även få uppgifter i klassen. 

På rasterna är eleverna ute om inte det är för kallt. Vi använder – 20 som gräns för att gå ut på 

en vanlig rast. Innan skoldagen väntar eleverna därute tills det ringer, för väntetiden innan 

skolan börjar använder vi köldgränsen - 15 grader. 

En lärare övervakar under rasterna. 

Morgonsamlingar  

Ungefär en gång i månaden hålls en gemensam morgonsamling för alla i gymnastiksalen. Vid 

fyra av dessa får vi besök från Esse Församling. I övriga fall ansvarar en lärare som 

bestämmer innehållet. Man kan sjunga en sång – psalm eller annan sång – innehållet är 

fostrande, inspirerande eller informerande. Ibland ber vi Fader vår eller någon annan bön. Det 

är frivilligt att delta i denna. 

Dieter och allergier  

För dieter och allergier behövs intyg som inlämnas till skolan eller direkt till kosthållet i 

Esselunden. 

Stöd- och specialundervisning  

Vid behov erbjuds eleverna stöd- eller specialundervisning. 

Antimobbningsarbete  

Vi använder Kiva-skola materialet och arbetar i övrigt utgående från Farsta-programmet. Se 

mobbningsplan. 

Skolskjutsar  

Endast de elever som har rätt till skolskjuts har rätt att använda skoltaxi eller buss. 

Trafikanterna kan inte ta extra passagerare om det leder till att det blir för många passagerare i 

fordonet eller förorsakar behov av extra turer och därmed extra kostnad/förskjutning i 

tidtabellen. 

Om målsman frågar lov av taxitrafikanten och om det finns plats i taxin och trafikanten ger 

sitt tillstånd så bör man vara medveten om att ingen av skolans försäkringar gäller under resan 

eller senare utan den sker på elevens egen fritid och målsmans fulla ansvar. 



Taxibilarna är så pass fulla att det inte fungerar att många extra elever åker till någons 

födelsedagtillställning t.ex. Vid sådana fall måste skjuts ordnas på annat sätt privat. 

Skolskjutsen är en del av skoldagen och ska vara trygg, lugn och säker. Man har alltid 

säkerhetsbältet fastspänt och sitter ned hela skolvägen. Har eleven inte det ska chauffören inte 

köra vidare. Är det ordningsproblem i bussen eller taxin kontaktar trafikanten skolan så att vi 

kan ta tag i problemet och i samarbete med föräldrar och taxitrafikanten se till att situationen 

blir förbättrad. 

Chauffören bör också visa upp ett professionellt beteende. Finns det brister eller klagomål så 

bör målsman genast ta kontakt med skolan så att vi blir medvetna om eventuella problem och 

kan ta tag i dem. 

Elever som kommer cyklande till skolan använder hjälm. 

Busstransporter  

Alla elever väntar på anvisad plats några meter från vägen tills bussen eller taxin stannat helt 

och hållet varefter man går fram till taxin/bussen. 

Vid alla transporter med buss eller taxi så färdas vi alltid sittande och använder säkerhetsbälte 

utifall att sådana finns. 

Om hela skolan ska åka iväg med buss väntar eleverna alltid tills lärare kommer även om 

bussen redan kommit 

Egen utrustning  

Utifall att mobiltelefon tas med till skolan bör den vara avstängd eller tyst och inte användas 

under skoldagen. Har man fram sin telefon så kan den tillvaratas i lärarrummet till skoldagens 

slut varefter eleven själv kan komma och hämta den. 

Behöver man nå någon elev akut kan man ringa till skolans telefon under någon rast. Vid 

någon specialsituation kan förälder alltid kontakta lärare eller rektor och komma överens om 

undantag. 

Inga av skolans försäkringar täcker privat egendom som söndras eller försvinner under 

skoltid. 

Observera att detta även gäller glasögon om inte de går sönder i samband med att eleven även 

skadas i ansiktet samtidigt. 

Annan privat utrustning tas inte med till skolan. 

Valfritt ämne i åk 5  

Det valfria ämnet delas mellan modersmål och gymnastik 

Ansvarsfördelning vid speciella situationer  

När rektor är frånvarande är det vicerektor Stina Levlin som övertar ansvaret. Är även 

vicerektor frånvarande är det Sofia Kass som ansvarar är även Sofia frånvarande är det Lucas 

Eriksson som tar över ansvaret om inte annan rektorsvikarie förordnats. 

2.2 Temahelheter under läsåret 



Under året satsar vi på temahelheten "Att växa som människa". 

2.3 Utvecklingsplan 

2.3.1 Målsättning 

Inom projektet Toppkompetens kommer Bäckby skola fortsätta att fokusera kring temat  

motivation . 

Under läsåret 2015-16 så kommer vi speciellt att fokusera på matematik  och hur vi kan 

optimera undervisningen, bl.a.med tanke på att vi ofta undervisar i sammansatt klass. Vad 

gäller utveckandet av matematikundervisningen samarbetar vi med Forsby skola. 

Projektets övergripande plan beskrivs nedan. 

Vi fokuserar på:  

1. Eleven 

2. Hemmet 

3. Läraren 

• Syftet är att förbättra de långsiktiga inlärningsresultaten  

• Detta sker genom att elevernas motivation höjs och de får tillräckligt stöd och adekvata 

verktyg för sin inlärning 

Gällande eleven: 

 

• Vi fokuserar på:  

1. Elevens inställning till skola och skolarbete 

2. Elevens inställning till läraren 

3. Elevens motivation för inlärning 

4. Elevens motivation för ämnet 

Gällande familjen: 

 

• Familjens inställning till skolan 

• Familjens inställning till barnets arbete i skolan 

• Familjens motivation att hjälpa barnet i skolan 

• Kunskap och förmåga att hjälpa 

• Vilka verktyg behöver familjen för att kunna hjälpa 

• Vilket stöd och information behövs 

Gällande läraren 

 

• Hur kan lärarens motivation höjas visavi 

• Skolan 

• Sitt arbete 

• Föräldrakontakter 

• Inlärningsresultat 

• Vilket stöd, vilken fortbildning behövs 

· Hur kan matematikundervisningen göras mer intressant och ge eleverna bättre matematisk 

förståelse 



2.3.2 Tidsplan 

2.3.2.1 Höstterminen 

April-maj 2015  

 

• Vi utvärderar arbetet och resultaten för toppkompetenssatsningen läsåret 2014-15 

· Alla lärare diskuterar och identifierar egna fokuseringsområden och utmaningar för den egna 

gruppen 

 

• Speciell uppmärksamhet riktas in på ämnet matematik 

 

• Vi besöker Forsby skola för en gemensam fortbildningseftermiddag, där vi delar utmaningar 

och söker nya lösningar för att förbättra den matematiska förståelsen och inlärningsresultaten 

i matematik. Vi tar del av Forsby skolas satsning på mattelandet och delar våra erfarenheter 

av att arbeta med undervisningsfilm som ett viktigt pedagogiskt verktyg. Vi gör upp riktlinjer 

för hur samarbetet kan bli möjligast berikande och kan inkludera 

bloggen www.backbyskola.com som en plattform för samarbetet. Möjligheten att skapa en ny 

blogg som fokuserar på endast matematik finns också. 

Vi satsar på att införskaffa mer material för att göra matematiken mera intressant 

· Utvärderingen av arbetet läsåret 2014-15 sammanställs, analyseras och diskuteras. På basen 

av denna och resultaten av den gemensamma fortbildningen görs en grov handlingsplan upp 

inför 2015-16. 

Augusti-September 2015  

• Handlingsplanen preciseras och en noggrannare tidsplan görs upp 

• Utvecklingssamtal med lärarna inleds 

• Föräldrarna informeras och inbjuds till diskussion under ett föräldramöte 

• Motivationshöjande idéer tas tillvara från föräldrarna/gruppdiskussioner mm 

Oktober 2015  

• Föräldrasamtal 

• Utvecklingssamtal med lärarna fortsätter 

2.3.2.2 Vårterminen 

Januari 2016  

 

• Arbetet under höstterminen utvärderas  

• Arbetet för den återstående tiden av läsåret justeras på basen av resultatet av utvärderingen 

April – Maj 2016  

 

• Slutlig utvärdering planeras genomförs och analyseras 

• Resultatet används i planeringen inför nästa läsår 

http://www.backbyskola.com/


2.4 Undervisning som ges utanför skolan 

Verksamhet utanför skolan bl.a. studiebesök, utflykter, lägerskolor, PRAO-verksamhet 

(grundskola, gymnasium) 

 

Målsättningen med skolans verksamhet utanför den egna skolan är bl.a. att eleverna skall lära 

känna den egna bygden och de ska få pröva på idrottsformer som inte är möjliga att utöva 

inom skolans område. Men framförallt är det ett verktyg för att kunna utveckla vår 

utomhuspedagogik och lära eleverna inhämta kunskap även i andra miljöer än klassrummet. 

Under exkursionerna tränar vi också gott uppförande, att lyssna aktivt, anteckna och 

dokumentera. Vi följer allemansrättens principer när vi rör oss i naturen. 

Vi kommer att göra ett flertal besök, men många mål och datum blir fastställda först senare. 

Vi vill ta vara på det som erbjuds av andra aktörer under skolåret, likaså ta tillvara förslag och 

idéer som dyker upp under året. 

Vi kommer att göra utfärder till fots, skidor, med buss och cykel. 

Datum för besöken nedan kan i vissa fall ändra. 

Augusti: Fotbollsturnering för Pedersöre i Bennäs 

September: Friidrottstävlingar i Bennäs. Exkursioner  

Oktober-Nov: Exkursioner, Simhallsbesök. Exkursioner 

December: Julpysseldag, Lucia. Julfest kl 18.30, ledig på julfestdagen.  

Januari: Eventuella exkursioner 

Februari-april: Skolmästerskap på skidor, exkursioner, skid/slalomresa till Kaustby, 

ishockeyturnering.  

Simhallsbesök  

Maj: Eventuella exkursioner, Skolresa med eller utan övernattning. För att kunna 

delfinansiera skolresor är vi beroende av gåvor från hem och skolaföreningen, men också en 

viss egenfinansiering är nödvändig. Beroende på totalkostnaden kan direkt självfinansiering 

för åk 5-6 uppgå ända till 60 €/elev medan om den förekommer för de yngre inte ska överstiga 

10-15 €. Vi tar hänsyn till flera syskon i samma familj med rabatter. Alla får följa med på 

skolans resor oberoende av betalningsförmåga. Man tar kontakt med skolans rektor om det 

finns problem och ärendet ordnas. 

Skolavslutning sista skoldagen med kyrkbesök dagen innan, betygsutdelning 

I samband med lov, idrotts- eller andra utfärdsdagar kan andra start och sluttider förekomma. 

Skoldagen kan vid dessa tillfällen starta även på andra platser än skolgården. Hemtransport 

kan också ske så att bussen skjutsar hem eleverna direkt från en utfärd. Dessa dagar kan starta 

och sluta andra tider än normalt. Undantagsvis kan avvikande start- och sluttider även 

förekomma vid terminernas början och slut. 

Under året kommer också andra utfärder och exkursioner göras än de som nämnts här. 

Exkursioner kan komma till eller falla bort. Information går ut via informationsbrev vartefter 

planeringen blir färdig. 

2.5 Övrig verksamhet i anknytning till undervisningen 

Under året kan temadagar och annat ordnas som gör att skoldagen sker utanför skolområdet, 

på annorlunda sätt, annorlunda tider med annorlunda metoder 



2.6 Samarbete mellan hem och skola 

Bäckby skola har en välfungerande Hem- och skolaförening med följande intresseområden: 

· ordnar med servering och lotterier vid olika fester och tillställningar 

· ger skolan ekonomiskt stöd för skolresor och studiebesök. 

· Info-blad skickas ut till alla hem under året. De innehåller allmän information om 

händelserna i skolan. 

· Föräldramöte för hela skolan hålls under höstterminen. 

· Föräldrasamtal erbjuds under läsåret. 

· Vi utvecklar även bloggen på www.backbyskola.com som en plattform för kontakt med 

hemmen 

2.7 Samarbete med andra läroanstalter och instanser 

Skolan samarbetar med t.ex. följande inrättningar, instanser eller organisationer; 

Överesse skola, Ytteresse skola, Sundby skola, Edsevön koulu, Forsby skola 

St. Brendan's N.S. Kilkenny, Irland 

Osnovna sola Rodica, Domzale, Slovenien 

C.E.I.P Buenavista Almeria Spain 

Svenska Tekniska Vetenskapsakademien 

Svenska Kulturfonden 

Svenska Folkskolans vänner 

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne 

· Röda korset (hungerdagsinsamlingen) 

· Esse församling håller morgonsamling ca 1 gång i månaden 

· Kommunens bibliotek 

· Specialdaghemmet Snäckan, Museigrändens daghem samt Bäckby gruppis,  

· Folkhälsan (försäljning av olika märken, ex majblomman) 

· 4 H-föreningen (ordnar olika tema- eller projektdagar i samarbete med lärare och elever) 

· Mannerheims Barnskyddsförbund (informationsmaterial till skolorna, samt en startkasse för 

åk 1) 

· Social- och hälsovårdsrepresentanter (hälsogranskningar, speciallektioner) 

3. Elevvård 

3.1 Elevvårdsgrupp 

Skolans elevvårdsgrupp består av: 

Rektor  

Spec.lärare 

Kurator  

Hälsovårdare  

http://www.backbyskola.com/


Skolpsykolog 

Förskolans föreståndare 

Gruppen sammanträder en gång per termin och diskuterar frågor som rör  

–Skoltrivsel 

–Miljöfrågor 

–Trygghet och säkerhet 

–Delaktighet 

–Utveckla/utvärdera 

–Förebyggande verksamhet 

3.2 Pedagogisk stödgrupp 

Skolans pedagogiska stödgrupp består av: 

Rektor  

Spec.lärare 

Kurator  

Hälsovårdare  

Skolpsykolog 

Berörd lärare 

Gruppen sammanträder flera gånger per termin och diskuterar elever i behov av pedagogiskt 

stöd såsom: 

–Trestegsstödet (Kelpo) 

–Speciella undervisningsarrangemang 

–Skolfrånvaro 

–Ev. disciplinära åtgärder 

–Antimobbningsarbete 

–Arbetsro 

3.3 Expertgrupp 

Expertgruppen utses från fall till fall (Yrkesövergripande grupp). Kuratorn leder och 

sammankallar de personer som berörs till mötet. 

Expertgruppens uppgift kan vara att: 

–Utreda behov av stödåtgärder 

–Utreda behov av ev. vidare utredningar 

–Ordna sådana elevvårdstjänster och sådana stödåtgärder som behövs för berörda elev, grupp 

eller klass. 

Mötet kräver vårdnadshavarens skriftliga samtycke. 

3.4 Skolkurator 

Skolkurator Malin Muukkonen kan anlitas av elever, lärare eller föräldrar vid behov. Hon kan 

nås via kommunens växel 7850111 eller via e-post malin.muukkonen@pedersore.fi . 

3.5 Skolhälsovård 

Skolhälsovårdaren Lina Back besöker skolan regelbundet första tisdagen i månaden för 

hälsokontroller och lektioner i hälsofostran. Hon har ofta en årskurs hon hälsogranskar varje 



gång, men även en öppen mottagning då varje elev som önskar har möjlighet att besöka 

henne. 

Tel 06-7861630 8.00-9.00 

3.6 Tandvård 

Skoltandvården sköts av Esse tandklinik. Eleverna hämtas med taxi. Det är tandvården som 

ansvarar för eleverna från att de stiger i taxin tills de är tillbaka i skolan. Eleverna ska inte ha 

med pengar, köpa godis eller annat under tandläkarbesöket. Det är viktigt att de väntar 

inomhus till taxin hämtar dem. 

3.7 Skolpsykolog 

Skolpsykolog Jenny Löfstedt finns även hon tillgänglig vid behov. Hon kan kontaktas via 

Malmskas växel 7861111. 

jenny.lofstedt@jakobstad.fi 

06-7861861 

3.8 Klubbverksamhet 

Skolan ordnar frivillig klubbverksamhet för elever i åk 1-6 utgående från elevernas egna 

önskemål och tillgängliga ledare. Klubbverksamheten ordnas efter skoldagens slut, ingen 

skolskjuts ordnas för hemfärden utan sköts av föräldrarna om inget annat specifikt meddelas. 

Arbetsplanen kompletteras när klubbverksamheten inleds. 

4. Övrig verksamhet 

Bäckby skola har räddningsplan, antimobbningsplan m.fl planer enligt aktuell lagstiftning 

Intern  
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