
Verksamhetsberättelse för Segrande Liv Grundskola, läsåret 

2018-2019 
 

 

Om skolan 
 

Segrande Liv Grundskola är en fristående grundskola som startade 1992. Under höstterminen 

2018 gick 30 elever, fördelade i klasserna F-5 och 6-9 på skolan. Under vårterminen 2019 

gick 39 elever, fördelade i klasserna F-2, 3-5 och 6-9 på skolan. 

Skolans vision är att ge eleverna de livs- och kunskapsgrunder som uppmuntrar dem till att gå 

segrande genom livet. Skolans arbete genomsyras av att individen är i centrum. Mycket arbete 

läggs ner för att varje elevs personliga intressen och talanger skall tillvaratas och utvecklas. 

Andra vägledande ord för skolans inriktning är: teamkänsla, kreativ miljö, undersökande 

arbetssätt och engagerad personal. 

 

Skolan ligger ute på landet i Höörs kommun. Där finns bl.a. ett stort grönområde, vattendrag 

och bokskog. Eleverna har tillgång till en stor och omväxlande skolgård med många 

lekredskap för både yngre och äldre elever. Skolan inryms i flera mindre byggnader, som ger 

ett välkomnande intryck. Matsalen är inrymd i en restaurang på området.  

 

 

Hur skolan arbetat med normer och värderingar under läsåret 
 

Måndag den 8 oktober hade skolan en temadag kring skolans likabehandlingsplan. Alla elever 

samlades i skolans matsal och fick sitta i åldersblandade grupper. Därefter fick grupperna 

diskutera och fundera på denna fråga:  

Vad menas med likabehandling?  

Därefter fick grupperna diskutera andra frågor och sen redovisa vad de kommit fram till i 

gruppen. Första frågan handlade om värdegrund: 

Har olika människor olika värdegrund?  

Vad styr/bestämmer vår värdegrund?  

Hur är min människosyn? 

Vad innebär det att kränka en människa? 

Sedan fick grupperna ta ställning till vilken gräns de hade gentemot andra (integritet) , vad de 

tyckte var okej och vad som inte var okej. De fick ta ställning till följande frågor: 

Är det okej att..... 

Ta någons mössa? 

Ta någons mobil?  

Pilla på någon annan?  

Ge ut någon annans mobilnummer utan att fråga den personen att det är okej?  

Att foto någon utan att först fråga personen?  

Att filma någon utan att först fråga personen?  

Att kommenterar någons frisyr?  

Att kommenterar hur mycket någon annan äter?  

Att kommenterar vad en annan person äter? 

Fråga om någon har lite pengar i sin familj? 

Ytterligare frågor som grupperna fick diskutera var: 

Hur mycket får jag hjälpa en klasskompis som inte vet vad han/hon ska göra? 



Hur mycket får jag hjälpa en klasskompis om svaret på en fråga/uppgift som han/hon inte 

kan? 

Var går gränsen för att göra ”en björntjänst” (hjälp som i förlängningen blir en skada)? 

Får jag säga till en klasskompis att han/hon ska var tyst på en lektion? 

Vad accepterar jag att andra gör mot mig?  

Vad accepterar jag inte att andra gör mot mig? När säger jag stopp?  

För vem säger jag stopp? 

Vad berättar jag när jag pratar enskilt med en nära vän som jag kan lita på?  

Vad berättar jag när jag skriver på nätet? I vilka sammanhang är det okej att öppna upp sig 

och berätta känsliga saker?  

I vilka sammanhang ska man inte öppna upp sig och berätta känsliga saker 

Hur långt är jag beredd på att gå för att bli omtyckt av andra kompisar i skolan?  

Hur långt är jag beredd på att gå för att bli omtyckt av andra kompisar utanför skolan? 

Hur långt är jag beredd att gå för att få ”likes” på nätet? 

Det blev viktiga och givande diskussioner i grupperna. Dagen avslutades med att eleverna 

fick läsa skolans trivselregler och varje elev fick välja ut den regel de tyckte bäst om.  

 

I slutet av höstterminen skrevs diplomen som skulle delas ut till elever och personal under 

Nobelfesten. 

Rektor Annika Savelind och eleverna i klass 6-9 satt tillsammans och formulerade positiva 

kommentarer till varje elev i 6-9:an och till personalen. När formuleringen gjordes av en elev 

fick den eleven lämna klassrummet. 

Klassföreståndare Stina Stiberg delade ut ett papper till alla elever i klass F-5. På detta papper 

fanns alla elevers namn och varje elev fick skriva något positivt om de andra eleverna. 

 

Skolans nobelfest blev även detta läsår en succé. Eleverna i årskurs 8-9 var värdar för festen. 

Trerättersmenyn såg ut på följande sätt: 

Förrätt:  

Tortilla med kebab och färska grönsaker 

Huvudrätt: 

American BBQ med kyckling, revben och karrékotlett serverad med pommes frites, gurk- och 

paprikasticks och bearnaisesås. 

Dessert: 

Oreotårta  

Under Nobelfesten fick personal och elever en rolig och trevlig stund tillsammans då två 

elever från årskurs 5 arrangerade en musiktävling, där alla blev engagerade. Två elever i åk 7 

och åk 9 anordnade även dansleken ”Stopp”. Sedan fick alla njuta av en dans som två elever i 

årskurs 3 dansade. 

Festens höjdpunkt var diplomutdelningen till samtliga elever och samtlig personal. Diplom 

som berättade att var och en är ”finast/bäst/underbarast” på att vara sig själv. 

Varje individ är unik! 

 

Den 13 mars hade eleverna i åk 3-5 en lektion om Nätetik. 

Vi började samtala om ordet etik, vad det betyder, om rätt och fel. 

Vi pratade om lagar som finns i vårt samhälle, där eleverna fick ge exempel.  

Vi pratade även om vad som kan hända om man bryter mot en lag, om olika sorters av straff. 

Vi tog också upp att man kan bli tvungen att betala skadestånd till den som utsatts för ett 

brott. 



Därefter såg vi två filmer i serien ”Surfarna” från AV media. Den första handlade om att 

sprida falsk information på nätet och den andra om att lägga ut bilder på nätet på andra 

personer. 

Eleverna berättade om vilka fel som gjordes eller kunde ha gjorts i filmerna.  

Vi avslutade med att ta upp vad som händer med ungdomar under 15 år om de gör något fel. 

Att man inte kan straffas men däremot bli skadeståndsskyldig. 

Flera av eleverna sade i slutet av lektionen att de hade lärt sig nya saker. 

 

Den 23 april hade eleverna i 6-9:an en temadag kring Nätetik. Dagens innehåll utgick från 

skriften ”Hat på nätet – Vad får du inte skriva på Internet” utgiven av Ungdomsstyrelsen. 

Temadagen började med att gå igenom skillnaden mellan straffansvar och skadeståndsansvar i 

svensk lagstiftning. 

Därefter gick vi igenom lagar kring följande begrepp: 

Förtal 

Förolämpning 

Olaga hot 

Ofredande 

Olaga förföljelse -Stalking 

Dataintrång 

Kring varje begrepp tog vi upp konkreta exempel på saker som människor skrivit på 

Facebook, Twitter, Instagram eller andra nätforum och som sedan prövats i domstol. Vi tog 

upp vilka olika påföljder som utdömts i de olika fallen. 

Samtliga elever var mycket engagerade i diskussioner under dagen och verkade ibland 

förvånade över hur allvarliga påföljder som dömts ut. 

 

Måndagen den 29 april hade hela skolan en temadag kring likabehandlingsplanen. 

Nytt för i år var att utvärderingen och kartläggningen gjordes i respektive klass, F-2:an för sig, 

3-5:an för sig och 6-9:an för sig. 

F-2:an 

Under vårterminen har skolans personal haft många samtal kring värdegrundsfrågor med 

eleverna i F-2:an. Därför ville skolans personal få en feed-back när det gäller om samtalen 

med olika individer och samtalen med hela klassen gett någon effekt och resulterat i en positiv 

förändring. Skolans rektor tillsammans med klasslärare och en annan lärare skrev ihop de 

punkter som varit aktuella under vårterminen. Dessa punkter var underlag till F-2:ans 

likabehandlingsdag.  

Skolans rektor samlade alla elever i F-2:an i en ring och började prata om vad likabehandling 

betyder och vilka olika diskrimineringsgrunder som finns.  

Därefter ledde rektorn ett samtal med alla elever utifrån frågeställningen ”Har det blivit 

bättre? Har det försvunnit helt?”. 

Detta gjordes utifrån följande punkter: 

Arbetsron i klassrummet 

Raster 

Luncher 

Göra vad läraren säger 

Säga emot läraren (detta vill jag inte göra) 

Bedöma läraren, hon gör inget, hon ska göra så här och så här 

Göra ljud i klassrummet (nynna, trumma, vissla) 

Sitta på min stol 

Titta på den som pratar 

Inte ta något utan att fråga 



Vänta på sin tur 

Komma när det ringer in, när lektionen börjar 

Inte lägga sig i vad andra gör 

Grimaser 

Hån om tjej och kille leker/pratar 

Skratta åt någon som gör fel 

Ordet döda? 

Jag har ingen kompis 

En lärare antecknade det som sades under diskussionen. 

Sammanfattningsvis framgick det att samtliga punkter blivit bättre och ett fåtal hade 

försvunnit helt. 

3-5:an 

Under vårterminen har skolans personal haft många samtal kring värdegrundsfrågor med 

eleverna i 3-5:an. Därför ville skolans personal få en feed-back när det gäller om samtalen 

med olika individer och samtalen med hela klassen gett någon effekt och resulterat i en positiv 

förändring. Skolans rektor tillsammans med klasslärare och en annan lärare skrev ihop de 

punkter som varit aktuella under vårterminen. Dessa punkter var underlag till 3-5:ans 

likabehandlingsdag.  

Skolans rektor samlade alla elever i 3-5:an i en ring och började med att prata om vad 

likabehandling betyder och vilka olika diskrimineringsgrunder som finns.  

Därefter ledde rektorn ett samtal med alla elever utifrån frågeställningen ”Har det blivit 

bättre? Har det försvunnit helt?”. 

Detta gjordes utifrån följande punkter: 

Arbetsron i klassrummet 

Raster 

Luncher 

Göra vad läraren säger 

Göra ljud i klassrummet (nynna, trumma, vissla) 

Lägga sig i vad andra gör 

Hot – om du… då så 

Hot – om jag säger till en vuxen 

Hån om tjej och kille leker/pratar 

Skratta åt någon som gör fel 

Titta på den som pratar 

En lärare antecknade det som sades under diskussionen. 

Sammanfattningsvis framgick det att samtliga punkter blivit bättre och ett fåtal hade 

försvunnit helt. 

För eleverna i 6-9:an gick Lärare Nils Malmström först igenom skolans likabehandlingsplan 

och begrepp kring de olika diskrimineringsgrunderna. Eleverna hade flera frågor och vi tog 

upp olika konkreta exempel från samhället på saker eller situationer som skulle kunna 

innebära diskriminering. 

Därefter fick eleverna skriftligen svara på kartläggning och utvärderingsfrågor. 

De avslutade sedan med att fylla i en individuell enkät kring likabehandlingsfrågor. 

Eleverna i 3-5:an och 6-9:an fick skriftligt besvara frågor som handlade om att ge förslag och 

idéer till nya målsättningar i likabehandlingsarbetet inför det kommande läsåret 2019-2020. 

De fick även skriftligt besvara frågor som handlade om att utvärdera likabehandlingsplanen 

för läsåret 2018-2019. 

Sammanställningen av det eleverna i 3-5:an och 6-9:an skrev utgör ett underlag till skolans 

utvärdering av likabehandlingsplanen för 2018-2019 och ett underlag till skolans 

likabehandlingsplan för 2019-2020. 



Avslutningsvis besvarade eleverna i 3-5:an och 6-9:an en enkät som bestod av ett antal olika 

påståenden som de skulle ta ställning till. Till exempel att ta ställning till påståendet ”Jag 

känner mig trygg på rasterna”. 

 

Vårens värdegrundsinsatser för F-2:an: 

Under vårterminen fick eleverna i F-2:an titta på ”Evas känslokoll” på SVT Play. 

Eva Funck förklarar hur våra känslor fungerar och varför vi har dem. Att våra känslor är 

nödvändiga budbärare för vår överlevnad. Vad händer i hjärnan när vi känner? Hur påverkas 

kroppen? Hur kan känslan hjälpa eller stjälpa oss? 

Dessa känslor tittade F-2:an på: 

Oro 

Intresse 

Arg  

Ledsen 

Glad 

Rädd 

Skam 

Förvåning 

Avsmak  

Empati 

 Eleverna fick även genomföra följande övningar och/eller diskussioner: 

 Hur man gör när man visar intresse för någon kompis eller lärare.  

 Är man glad så kan det smitta av sig till sina kompisar.  

 Skam är en hemsk känsla och den måste man bli av med så fort som möjlig, men man 

måste göra det på rätt sätt för att det ska hjälpa.  

 Förvåning är en känsla som kan byta ut en annan känsla snabbt.  

Under våren fick eleverna i F-2:an lyssna på högläsning av följande två böcker: ”Pricken” av 

Margret Rey och H A Rey och ”Sagan om den lilla farbrorn” av Barbro Lindgren. 

Tisdagen den 26 mars pratade vi om tacksamhet i åk F-2:an. Lektionen började med att 

eleverna fick fundera över om de hade sovit i en säng i natt. De fick även fundera över om de 

hade en mamma eller en pappa eller om de hade ätit frukost. Därefter fick de tänka efter om 

alla barn i världen har tak över huvudet, en säng och så vidare.  

Därefter fick eleverna skriva och rita vad de var tacksamma för. Teckningarna sattes sedan 

upp i klassrummet.  

Tisdagen den 2 april såg åk F-2 filmen "Maya - honungsjakten". Filmen handlar om ett bi som 

måste vinna en tävling för att rädda sin kupa. För att vinna tävlingen behöver hon 

lagkamrater. Den handlar om att alla i ett team behövs och är lika viktiga, att man kan klara 

svåra saker om man hjälps åt. Filmen tar också upp vad som är verklig vänskap och rättvisa 

innebär. 

 

  

Nationella ämnesprov och andra tester 
 

Under detta läsår genomförde eleverna i årskurs 3 de nationella ämnesproven i svenska och 

matematik. I årskurs 6 genomförde eleverna de nationella ämnesproven i svenska, matematik 

och engelska. Eleverna i årskurs 9 genomförde de nationella ämnesproven i svenska, 

matematik, engelska, samhällskunskap och biologi. 

I slutet av höstterminen 2018 genomförde eleverna i årskurs 1 det ”obligatoriska 

bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling och taluppfattning i matematik och kunskapskrav 

i läsförståelse i åk 1”. 



Fortbildning för personalen 
 

Under hela läsåret har det även skett en intern fortbildning för personalen. Allmänna råd och 

kommentarer och annat stödmaterial från Skolverket och Skolinspektionen har lästs och 

diskuterats i arbetslaget. 

Den 13 november deltog skolsköterskan i en utbildningsdag om ”Vaccinationer för barn och 

unga” som var riktad till barnhälsovård, elevhälsa och primärvård. Arrangör av 

utbildningsdagen var Folkhälsomyndigheten i samarbete med barnhälsovården, elevhälsan 

och smittskyddet i Region Skåne.  

 

 

Samverkan skola – föräldrar – elever 
 

Veckobrev till föräldrarna i klass F-5 och klass 6-9 skickades ut samtliga veckor under läsåret. 

 

 

Skolans relationer och utbyte 
 

Under vårterminen deltog skolans rektor i samarbetsmöten mellan Höörs barn- och 

utbildningschef och rektorer för de fristående skolorna och förskolorna i Höörs kommun. 

 

 

Individuella utvecklingsplaner 
 

Varje lärare kunde följa upp varje elev mot varje kunskapskrav i varje ämne i det 

webbaserade verktyget på Infomentor. 

Inför varje utvecklingssamtal fick eleverna även detta läsår förbereda sig genom att göra en 

självvärdering kring centrala mål från kapitel 1 och 2 i Lgr 11. 

 

 

Studiebesök och temadagar under höstterminen 2018 
 

Tisdagen den 14 augusti började ett nytt läsår på Segrande Liv Grundskola.  

Dagen började med att personal och elever samlades vid lägerelden utomhus. Var och en fick 

presentera sig med namn, ålder, intresse och vilka positiva förväntningar man hade av läsåret. 

Därefter var det dags för tävlingar. Samtliga elever delades in i fyra lag och de fick utse en 

lagledare och komma överens om ett lagnamn. 

Första tävlingen var en maskeradstafett, där samtliga i laget skulle ta på sig peruk, roliga 

kläder och sedan springa med en fotboll mellan benen. 

Därefter fick lagen en massa ballonger och tejp och deras uppgift blev att bygga det högsta 

tornet av dessa ballonger. 

Avslutningsvis kördes en lagtävling där samtliga i laget skulle springa i en och samma 

rockring.  

Efter rasten fick eleverna gå till sina respektive klassrum där de fick se sina nya platser och 

fick höstens schema och nytt skolmaterial. 

Dagen avslutades med glassberg för alla elever och all personal. 

 

 

 



Den första veckan i skolan efter sommarlovet avslutades med en härlig hajk. 

Eleverna i F-5:an åkte till Vaxsjön där de delades upp i lag och sedan vandrade runt sjön, en 3 

km lång slinga. Utmed vandringen fick lagen lösa olika mer eller mindre kluriga uppdrag 

tillsammans. Efter fika i skogen var det dags att åka till övernattningsstugan på Camp Wild 

West. Även detta år var det härligt sommarväder och eftermiddagen tillbringades i och vid 

poolen. Andra aktiviteter denna dag var grillning av hamburgare, lekar, spel och mys. 

Dagen efter blev det packning, städning och ännu en härlig stund i poolen.  

En lyckad hajk med härligt väder avslutades på skolan med lunch. 

Klass 6-9 åkte till Österlen på sin hajk. 

Första stoppet var i Tomelilla där "Hasse och Tage Muséet" besöktes. 

Sedan checkade klassen in på Scoutgården i St: Olof där de senare skulle övernatta. Efter 

lunch var det dags för bad i Gyllebo sjö. 

Därefter gick resan till Stenshuvuds nationalpark där vi besteg toppen, besökte Naturrum och 

gick till havet. Efter besöket i Nationalparken spelade vi minigolf i Kivik. 

Dagen avslutades med en gemensamt lagad middag i Scoutstugan.  

Elever och lärare återvände till skolan vid lunch på fredagen. 

 

Den 17 oktober hade eleverna i 6-9:an tema kring ”Framtidsdrömmar och yrkesval”. 

Eleverna fick läsa en text om vilka yrken som kommer att efterfrågas respektive inte vara så 

attraktiva om 10 år. Texten innehöll en lista på 25 yrken i varje kategori. Lärare och elever 

gick gemensamt igenom de olika yrkena och pratade om vad man gör inom dem, utifrån 

information från Arbetsförmedlingen. 

Eleverna tog även själva upp frågan om vissa yrken kommer att övertas av robotar i 

framtiden, vilket ledde till en intressant diskussion där nästan alla elever var mycket 

engagerade. 

Till slut fick eleverna också göra ett test på Arbetsförmedlingens sida kring intressen och 

yrken. 

 

Detta år genomförde vi "Kemins dag" med åk 6-9 den 19 oktober. I år var temat "Livsviktig 

kemi" och handlade om att olika läkemedel kan lösas upp i sur eller basisk miljö. Eleverna 

genomförde experimenten med stort intresse och engagemang. 

 

Efter ändringar i skollagen återinfördes PRAO på grundskolan från och med de 

elever som går i åk 8 hösteterminen 2018. 

På Segrande Liv Grundskola innebar detta att endast årskurs 8 genomförde PRAO 

höstterminen 2018. PRAO var förlagd till vecka 43.  

(En elev som var nyanländ till Sverige genomförde inte PRAO eftersom skolan bedömde att 

eleven i fråga istället skulle få mera tid till intensiv svenskundervisning) 

Eleverna fick i början av terminen själva komma med förslag på PRAO-platser som sedan 

skolans PRAO-ansvarige i samråd med rektorn bedömde utifrån lämplighet och säkerhet. 

Samtliga elever som genomförde PRAO gjorde detta inom tjänstesektorn. 

 

Den 14 november hade samtliga eleverna en temadag kring de nationella minoriteterna 

Sverigefinnar och Tornedalsfinnar. 

I klass F-2 pratade vi först om vilka tornedalingarna är, deras historia och var de bor. Därefter 

såg de filmen "Andrea hälsar på: Hos Ellen". Efter filmen målade eleverna den tornedalska 

flaggan. 

I åk 3-5 repeterades först vilka olika minoriteter vi har i Sverige och därefter såg eleverna två 

filmer, en om tornedalingar ”Johannes tornedalska historia” och en om sverigefinnar ”Katjas 



sverigefinska historia”. Efter filmerna fick eleverna svara på frågor och som avslutning 

målade eleverna den tornedalska flaggan och sverigefinnarnas flagga. 

Eleverna i 6-9 började med att grundligt gå igenom de olika nationella minoriteterna och 

minoritetsspråken som är erkända i Sverige, och pratade om kriterierna för nationella 

minoriteter. En elev ville även veta vad som gäller för andra minoritetsgrupper i Sverige, och 

vi pratade kortfattat om Sverigefinnarnas historia.  

Dagen avslutades med en film via AV centralen, ”Min Sverigefinska historia”. 

 

Onsdagen den 21 november hade åk 6-9 en lektion i "sex och samlevnad". Först var eleverna 

uppdelade i en tjejgrupp och en killgrupp där de fick diskutera frågor som de själva anonymt 

lämnat in tidigare. Efter bra diskussioner i de båda grupperna avslutades lektionen med att alla 

tillsammans pratade om integritet, vad som är ok att säga och göra och vad som inte är ok. 

Det var givande samtal som skapade större förståelse och respekt mellan eleverna. 

 

Torsdagen den 13 december hade F-5:an en julpysseldag. 

Eleverna delades in i två grupper: en grupp för åk 3-5  och en grupp för F-2. Vi hade även 

besök av ett barn vars föräldrar var intresserade av att låta sitt barn börja förskoleklassen på 

vår skola efter sommaren. 

De äldre eleverna gjorde en snögubbe av en vit strumpa och de yngre eleverna gjorde en 

tomte av papper. 

Efter lunch fick eleverna olika förslag på julpyssel och sedan fick de själva bestämma vad de 

ville göra. 

De kunde välja mellan att göra tomtar, renar eller snögubbar av toalettrullar, men även tomtar 

av kottar eller pappershjärtan m.m. 

 

 

Julavslutningen 2018 
 

Under årets julavslutning bjöd eleverna i samtliga klasser på fantastiska bidrag. 

Eleverna i 6-9:an sjöng åtta olika sånger, arrangerade tävlingar för både föräldrar och elever. 

De visade två olika bildspel och en film om terminen som gått. De dansade även en afrikansk 

dans och en elev höll ett tänkvärt tal. Som avslutning dansade alla elever i 6-9:an en 

linedanceshow tillsammans med eleverna i 3-5:an. 

Eleverna i F-5:an sjöng fyra olika sånger och några elever ”pauspratade” mellan sångerna. 

 

 

Studiebesök och temadagar under vårterminen 2019 

 
Onsdagen den 16 januari fick eleverna i 3-5:an undervisning i temat ”Yrkesval och 

framtidsdrömmar”. 

Efter genomgång av det svenska ”utbildningssystemet” dvs. grundskola, gymnasium och 

högskolestudier/yrkesutbildningar fick eleverna välja ett yrke de skulle vilja ha i framtiden. 

Därefter gick vi igenom de yrken de valt och pratade om vad personer sysslar med inom dessa 

yrken. Eleverna fick även gissa vilken utbildning man behöver för det yrke de valt. Temat 

avslutades lite personligt då eleverna fick gissa vilka yrken/jobb lärare Nils haft genom åren 

och vad det inneburit. 

  

Onsdagen den 30 januari hade åk 6-9 en lektion i "sex och samlevnad".  

Denna gång låg fokus på två områden - preventivmedel och könssjukdomar.  



Under lektionen fick klassen en genomgång av de vanligaste preventivmedlen och om hur de 

fungerar samt undervisning om könssjukdomar, hur de smittar och hur de yttrar sig.  

Därefter fick eleverna i uppgift att lösa ett korsord där de fick använda sina kunskaper i 

ämnet. Slutligen gjordes en gemensam genomgång av korsordet. 

 

På samernas nationaldag den 6 februari hade åk 3-5 och åk 6-9 en temadag om samerna. 

Eleverna i 3-5:an började sin temadag med att repetera vilka som räknas till Sveriges 

minoriteter och därefter fick eleverna berätta vad de visste om samerna. Detta gjordes i en 

tankekarta på tavlan.  

Eleverna fick vidare lära sig mer om samerna utifrån en Power Point presentation och därefter 

såg de en film från AV-media om samer. Eleverna berättade därefter vad de lärt 

sig från filmen om samerna och lektionen avslutades med att eleverna fick lösa ett korsord 

med innehåll från det de lärt sig under förmiddagen. 

Eleverna i 6-9:an började sin temadag med att kortfattat gå igenom de fem nationella 

minoriteterna. 

Därefter läste vi tillsammans avsnittet om samernas religion i läroboken. Vi diskuterade 

tillsammans vilka likheter som finns mellan samernas religion och andra urfolks religioner i 

världen samt hur Sverige genom historien behandlat samisk religion och kultur. 

Avslutningsvis kom vi in på frågor om identitet. Vad innebär en identitet och kan man ha flera 

identiteter samtidigt? Eleverna deltog aktivt och flera gav exempel på hur de själva 

identifierar sig. 

 

Den 26 mars hade kurator Matilda lektion med åk 6-9 om ANDTS: Alkohol, Narkotika, 

Doping, Tobak och Spel. 

Vi pratade om: 

-  alkoholens framställning, alkoholdrickandets konsekvenser och vad ett missbruk innebär 

-  varför det finns åldersgränser och vad Systembolaget innebär 

 - varför alkohol är så vanligt bland ungdomar 

olika sorters narkotika och doping 

vilka skador det kan bli och vad ett beroende innebär  

Slutligen pratade vi om olika sorters spelberoende. Vi tittade på en kort dokumentär om en 

kvinna med spelberoende och diskuterade hur olika ett beroende kan yttra sig och vad man 

kan göra för att förebygga beroende. 

  

Fredagen den 12 april fick eleverna i F-2:an göra påskpyssel. De fick klippa och vika 

kycklingar och harar av papper. De målade även pappersägg. 

 

Vårterminens hajk för eleverna i 6-9:an gick till Malmö. 

Eleverna fick en guidad tur på Havshotellet i Malmö av hotellägare Sara Vinnardag. Hon 

visade hela designkonceptet och berättade också om processen de gick igenom för att nå där 

de är idag. Tillsammans pratade vi om entreprenörskap, teambuilding och projekthantering.  

Vi var alla överens om att goda egenskaper som integritet, ärlighet, hålla sina ord, lösa 

problem och en tjänande attityd öppnar dörrar som leder oss till våra stora äventyr i livet.  

Varje beslut vi fattar dagligen, stort som litet, tar oss någonstans. 

Efter att ha ätit medhavd lunch vid havet åkte vi till Malmö Stadion. 

Där fick vi en guidad tur av Liza Eriksson, som är arrangemangskoordinator på Malmö FF. Vi 

fick se de olika delarna av Malmö Stadion och hon berättade initierat kring verksamheten med 

matcher och olika event. Vi avslutade med besök på Malmö FF:s Museum. Eleverna hade 

mycket frågor kring allt från fotbollsspelare till hur ekonomin fungerar i sådan stor 

organisation. 



Eleverna hann också med att prova ett utegym i Pildammsparken. 

På kvällen bodde vi över i Kirsebo Scoutstuga vid Ekholmssjön där vi lagade mat och 

umgicks. 

Hajken avslutades på fredagen med lunch på skolan. 

F-2:ans hajk började med att eleverna gick runt Vaxsjön, där eleverna var uppdelade i två 

grupper. På vägen fanns det olika uppdrag som eleverna skulle lösa. Det blev även mycket 

samtal om saker de såg och hittade längs vägen. Fika längs vägen höjde mysfaktor.  

Eftermiddagen tillbringades på stugbyn Camp Wild West, där elever och lärare fick en guidad 

rundtur på vandrarhemmet och stuga 4, som renoverats under våren. Under rundturen 

presenterades även visionen för hela stugbyn. 

Därefter blev det tid för lekar tillsammans och hamburgare grillades. Dagen avslutades med 

filmen ”Det regnar köttbullar”. 

På fredagen blev det tillfälle till bad och därefter avslutades hela hajken på skolan med 

älgkebab till lunch. 

Vårens hajk för åk 3-5 blev en riktig höjdpunkt. Efter samling på skolan torsdagen den 23:e 

maj åkte klassen till Klippan för att cykla dressin tillsammans. Härligt väder, god lunch, 

gemenskap och mysig cykling gjorde att det blev en riktigt lyckad utflykt. Nästa anhalt efter 

cyklingen blev scoutgården Finn som ligger i skogen inte långt från Frostavallen.  

Efter fika, uppackning och installation i rummen blev det promenad genom skogen till 

Vaxsjön och ett härligt bad för eleverna. Resten av eftermiddagen och kvällen stod det lekar, 

tennis, fotboll, grillning och brädspel på programmet. På fredagen avslutades hajken med 

lunch på skolan. 

 

 

Skolavslutningen 2019 
 

Skolavslutningen den 5 juni var en trevlig fest med fantastiska bidrag från alla elever, 

föräldrar, personal och skolans styrelse. 

6-9:ans bidrag bestod av mycket dans. Det var en uppvisning av en mängd olika danser såsom 

salsa, linedance, K-pop-dans, High School musical dans och fridans. Sex elever sjöng låten 

”You´re never fully dressed without a smile”. Två elever hade skapat ett bildspel över läsåret 

som gått. Avslutningsvis sjöng och spelade hela klassen en låt tillsammans. 

3-5:an hade ett mycket underhållande och variationsrikt program på årets skolavslutning. 

Deras program började med låten ”Believer” som fem killar i klassen framförde med 

solosång, trummor, elpiano och dans.  

Därefter var det tjejernas tur och de framförde låten ”Teamwork” med sång och dans. 

Sedan dansade fem av killarna loss i en mängd olika danser till en lika varierad spellista och 

publikens förtjusning. 

Sången ”I do me” framfördes sen med dans och sång. 3-5:ans framträdande avslutades med 

låten ”I know who I am” där eleverna själva spelade, sjöng och dansade. Här var även elever 

från F-2:an med och dansade och sjöng. 

Eleverna i F-2:an dansade, sjöng, spelade trummor och gjorde gymnastiska rörelser till låten 

”Hej Sommaren!” med Arne Alligator. 

 

 

Investeringar 
 

Skolan tecknade avtal med matteportal.se, som är en träningsportal för eleverna i matematik 

och svenska. 

Skolan köpte in Ipads till eleverna i F-5:an och laptops till eleverna i 6-9:an och personalen. 
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