
Verksamhetsberättelse för Segrande Liv Grundskola, läsåret 

2019-2020 
 

 

Om skolan 
 

Segrande Liv Grundskola är en fristående grundskola som startade 1992. Under läsåret 2019-

2020 gick 37 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 
 

Under september månad fick eleverna i 6-9:an, vid flera tillfällen, undervisning i vilka olika 

roller personer kan ta i en grupp. Fokus låg på att synliggöra de olika rollerna, upptäcka och 

relatera till det var för sig och därefter ge inspiration till att kunna bryta negativa roller, när 

sådant händer. 

 

Måndagen den 18 november hade åk F-5 och 6-9:an en förmiddag med temat likabehandling. 

Temadagen med F-5:an började med att rektor Annika ställde en öppen fråga: 

Vad tänker du på när du hör likabehandling? 

En del av svaren var: 

• Hur man ska behandla varandra. 

• Man ska vara snäll mot varandra 

• Alla ska bli lika behandlade oavsett om man är tjej eller kille 

• Alla är olika 

• Behandla varandra på samma sätt 

• Att andra kan gå före, vara snäll 

• I andra länder är det så att man inte får tala om man är kvinna, i en del länder är det krig.  

• Alla ska bli lika behandlade. På samma sätt. Te x om min syster får spela på min mobil och 

om någon annan frågar ska jag behandla henne lika och hon får också spela på min mobil. 

Alla ska få vara med och leka. När någon kommer ska den få vara med. 

• Alla är lika mycket värda. Även om du är världens bästa sångerska är du lika mycket värd 

som den som inte kan sjunga. Man ska tänka att jag är lika mycket värd som alla andra. 

• Alla ska få lika mycket.  

• Alla är lika värda för alla är skapade lika. Man ska inte vara elak, man ska inte slå. 

• Det står i bibeln att det kom en man som var rik med fina kläder och en fattig kom med fula 

kläder. Han som hade festen sa till den rike mannen att sitta på en fin plats och den fattige fick 

sitta långt bort. Jesus sa att det var fel, att man inte ska behandla de rika på ett sätt och fattiga 

annorlunda. 



• Det är bra att vi är olika 

Sen togs de olika diskrimineringspunkterna upp. Att man ska behandlas lika oavsett: 

- Kön 

- Religion 

- Etnicitet (varifrån man kommer) 

- Funktionshinder 

- Ålder 

Därefter pratade vi om kränkande behandling och förklarade att det är när man säger saker om 

t ex någons utseende. 

Sen fick eleverna fundera på hur detta fungerar på skolan. 

Rektor Annika ställde frågan: 

Hur jobbar vi på denna skola för att alla ska bli behandlade lika? 

Det var många saker som kom upp såsom: 

• Vi har regler som säger vad vi får göra och inte göra. 

• Morgonsamling med klassen varje morgon 

• Nobelfest 

• Julavslutning, skolavslutning. Alla får dansa och komma på idéer på vad de vill göra på 

skolavslutningen 

• Sätter upp bra regler tillsammans 

• Man går till läraren om någon gjort något dumt och sen hjälper läraren till att reda ut det. 

• Om det är idrott så är det läraren som bestämmer lagen. 

• Respekterar varandra 

• Hajk 

• Temadag om likabehandlingsdag 

• Värdegrundsdag 

• Utvecklingssamtal 

• Temadag om nationella minoriteter 

• Rocka sockorna-dag 

• Hemlig kompis-dag 

• Gäster från olika länder t ex från Fathers house i Ukraina 

Eleverna delades därefter in i grupper där varje grupp fick exempel på några av skolans 

ordningsregler. Varje grupps uppgift var att läsa igenom reglerna och sedan välja en och göra 

ett drama kring den regeln. Efter träning i grupperna och rast samlades alla och de olika 

grupperna spelade upp härliga drama på olika scenarier och resten av eleverna fick gissa 

vilken regel de gestaltade. 

Temadagen med F-5:an avslutades med att hela gruppen tillsammans med rektor Annika fick 

diskutera och komma på olika roller som man kan ta eller ha i en grupp. Exempel på sådana 

roller kan vara – Besserwisser, clown, den som bestämmer eller vara en negativ person.  

Under 6-9:ans temadag kring Likabehandling gick vi först igenom begreppen likabehandling, 

diskriminering, de olika kategorierna av diskriminering, kränkande behandling och mobbning. 

Därefter fick eleverna berätta om olika förebyggande och främjande åtgärder som vi arbetar 

med på skolan. 

Efter rast var eleverna indelade i mindre grupper där varje grupp fick några av skolans 

ordningsregler klippta i mindre bitar. De skulle sätta ihop meningarna och sedan för resten av 

klassen förklara vad regeln innebär. De var engagerade i detta moment och vi hade bra 

diskussioner kring reglerna. 

 

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 gjorde likadant med eleverna i klass F-3. 

Klassföreståndare Karin Ström gjorde likadant med eleverna i klass F-2. 

 

Skolans nobelfest blev även detta läsår en succé. Detta är det 12:e året i rad som skolan 

arrangerar sin Nobelfest. 

Eleverna i årskurs 8-9 var värdar för festen. 

En trerättersmeny serverades bestående av: 

Förrätt: 

Maiali in una coperta/Pig in a blanket = Smördegsinbakad korv (serverad med paprika och 

gurksticks, samt senapsdipsås och amerikansk cocktailsås). 

Huvudrätt: 

Texas BBQ (Ribs, Drumsticks och Chorizo som serverades med murikkastekt potatis, BBQ-

sås och sallad). 

Efterrätt: 

Brownie med vaniljglass, serverad med jordgubbsmjölk. 

 

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

som beskrev att var och en är ”finast/bäst/underbarast” på att vara sig själv. Där varje individ 

uppmärksammades i att vara unik och värdefull. 

Efter den gemensamma städningen avslutades festen med vild och rolig partydans för alla. 

 

Under vårterminen har åk F-2 tittat på serien ”Vara vänner” på AV Media. 

De har tittat på följande avsnitt: 

”Ida är utfryst” 

Diskussionen efteråt handlade om att man ska våga berätta för någon att man inte får vara 

med och vad man kan göra om man märker att någon i klassen inte är med. 

”Elliot är ny i klassen” 

Diskussionen efteråt handlade om  hur det känns att komma ny till en klass. Hur vi kan göra 

för att de elever som kommer nya till vår klass ska känna sig välkomma. 

”Varför är Ville så bråkig?” 

Diskussionen efteråt handlade om hur vi trodde att det kändes för Ville när han inte fick vara 

med och leka och hur man kan hjälpa till så att alla får vara med. 

”Emanuel sviker sin kompis” 

Diskussionen efteråt handlade om varför vissa kan tycka att det är konstigt att killar och tjejer 

leker tillsammans. Hur skulle de skulle ha gjort om de var Elvira? 

”Benny är en mobbare” 

Diskussionen efteråt handlade om varför  Benny var så arg, och om vad som händer inuti en 

om man aldrig får höra att man gör något bra. 

”Bella säger ifrån” 

Diskussionen efteråt handlade om varför inte Bella vågade säga ifrån från början. Hur ska 

man göra för att våga stå upp för någon som blir retad?  Vad är ett skämt och när slutar ett 

skämt vara roligt? 

 

Onsdagen den 11 mars hade åk 3-5 en temadag om värdegrund och den handlade om 

relationer och vänskap.  

Eleverna fick först se filmen "Varghunden" tillsammans. Därefter blev de indelade i grupper 

för att diskutera frågor om vänskap, rädsla, tillit, rätt och fel. Efter denna diskussion i grupp 



togs frågorna upp i helklass och grupperna fick redovisa vad de kommit fram till. Som en 

uppföljning av dagen skrev eleverna dagen därpå en fortsättning på berättelsen om 

varghunden. 

 

Måndagen den 27 april hade hela skolan en temadag kring likabehandlingsplanen. 

Utvärderingen av läsåret 2019-2020 och kartläggningen inför läsåret 2020-2021 gjordes i 

respektive klass, F-2:an för sig, 3-5:an för sig och 6-9:an för sig. 

Klass F-2 

För eleverna i åk F-2 innebar det att de fick tänka till och svara på olika frågor om hur det 

varit under läsåret. 

Först gick rektor Annika igenom vad ordet ”Likabehandling” betyder. Man ska behandla 

varandra lika oavsett: 

-vilket land man kommer ifrån, hudfärg 

-när man är född, ålder 

-kön 

-tro, religion ex kristendom, islam, judendom 

Om man inte behandlar andra lika, eller trycker ner andra utifrån ovanstående så betyder det 

att man diskriminerar andra. 

Sedan togs även orden mobbing och värdegrund upp med exempel. 

Eleverna var aktiva i samtalet och kom med egna inlägg som till exempel att i vissa länder får 

flickor inte cykla utan måste göra massa arbetsuppgifter medan killar kan chilla och göra vad 

de vill. 

I en del länder får pojkar gå i skolan men inte flickor.  

Sedan diskuterades hur det blivit i klassen med olika företeelser som till exempel: 

Arbetsron, raster, luncher, göra vad läraren säger, göra ljud i klassrummet, vänta på sin tur, 

visa respekt och teamkänslan i klassen.  

Eleverna tyckte att det blivit bättre när det gäller dessa punkter men tyckte även att det kunde 

bli ännu bättre och att de skulle fortsätta att jobba med dem. 

Lektionen avslutades med att varje elev fick säga vad de lärt sig detta läsår inom olika 

områden. 

 

Klass 3-5 

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 hur det har fungerat med olika 

företeelser i klassen, såsom: 

Arbetsron i klassrummet 

Raster 

Luncher 

Empati 

Göra vad läraren säger 

Visa respekt när läraren pratar med annan elev 

Göra ljud i klassrummet (nynna, trumma, vissla) 

Lägga sig i vad andra gör 

Hån om tjej och kille leker/pratar 

Skratta åt någon som gör fel 

Titta på den som pratar 

Ordningsregler – följs de? 

Teamkänsla – hur är vår klass som team? 

Morgonsamling 



Utvecklingssamtal 

En lärare antecknade det som sades under diskussionen. 

Sammanfattningsvis framgick att det blivit bättre på samtliga punkter och att några 

svårigheter som funnits tidigare försvunnit helt. 

 

Klass 6-9 

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 2020-2021. 

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

för läsåret 2019-2020. 

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

utvärdering av likabehandlingsplanen för 2019-2020 och ett underlag till skolans 

likabehandlingsplan för 2020-2021. 

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”. 

 

 

Nationella ämnesprov och andra tester 
 

Under detta läsår ställde Skolverket in de nationella ämnesproven. 

 

 

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. 

 

 

Samverkan skola – föräldrar – elever 
 

Veckobrev till föräldrarna i klass F-2, klass 3-5 och klass 6-9 skickades ut samtliga veckor 

under läsåret. 

 

 

Skolans relationer och utbyte 
 

En gång per termin deltog skolans rektor i samarbetsmöten mellan Höörs barn- och 

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

Mötet på vårterminen ställdes in på grund av Corona. 

 



Den 3 oktober hade skolan besök av den ideella verksamheten Fathers House från Kiev, 

Ukraina. Eleverna fick träffa Roman, grundaren av Fathers House och några av de ledare som 

arbetar på deras barnhem, deras skola och adoptionscenter. De hjälper även misshandlade 

kvinnor med barn, och berättade om sitt arbete bland annat genom att visa bilder. 

Deras berättelse berörde och inspirerade verkligen eleverna. 

 

Torsdagen den 24 januari hade 6-9:an besök av Helena Segerliv som föreläste om 

projekthantering. 

"Entreprenörskap i skolan handlar om att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och 

självförtroende samt viljan att pröva och omsätta nya idéer i handling." 

Temat för besöket var "Från idé till verklighet".  Helena Segerliv gav en enkel, tydlig och klar 

bild av hur man kan förverkliga en idé genom att planera, sätta delmål och deadlines, skapa 

team, vilka hinder man kan möta på vägen etc.  

Sedan fick eleverna, utifrån vad de lärt, själva planera ett projekt och sätta in det i tid, delmål, 

osv. 

Besöket var mycket uppskattat av eleverna. 

Efter föreläsningen uttryckte en elev följande: ”Wow! Att vi får lyssna på sådant här. Det är ju 

annars något som företag köper in och då kostar det mycket pengar.” 

 

Måndagen den 10 februari besökte Giedre Virsilaite samtliga klasser och berättade för 

eleverna om sitt tolkförmedlingsföretag. Hon inspirerade eleverna till att kunna tala många 

olika språk, våga drömma och vilja resa och upptäcka många olika länder och kulturer. 

 

 

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 2019 
 

Onsdagen 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 

berätta vilka positiva förväntningar man hade inför 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. 

Tävlingarna varvades mellan fartfyllda stafetter och uppdrag där de skulle bygga olika 

kreativa saker. 

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 22-23 augusti åkte alla elever på skolan på hajk. 

 

6-9:ans hajk började med att besöka Beredskapsmuseet utanför Helsingborg, som är en 

underjordisk försvarsanläggning från 1940-talet med utställningar om Beredskapstiden i 

Sverige. 



Efter det åts lunch vid havet. 

Övernattning blev det på en scoutgård utanför Östra Ljungby. Där gjorde eleverna olika 

friluftsaktiviteter som de tidigare förberett i grupper.  

På kvällen lagade alla mat tillsammans och dagen avslutades med gemenskap kring en 

lägereld. 

Hajken avslutades med lunch på skolan. 

 

Efter samling på skolan åkte klass 3-5 till en härlig lekplats i Klippan. Där blev det 

fotbollsspel, linbaneåk, karusellgungor och fika innan färden gick vidare till Helsingborg och 

Tropikariet. Här fick barnen en guidad tur bland ormar, krokodiler, apor och många andra 

spännande och ovanliga djur. Att få känna på och hålla i en krokodil, orm eller lemur gjorde 

besöket extra spännande. Därefter fortsatte färden till platsen för övernattning.  Denna gång 

valdes en härlig miljö och platsen Camp Wild West. Här fick barnen bada i pool, grilla 

hamburgare och leka lekar som de själva hade planerat i förväg.  

Dagen därpå, efter städning och packning, blev det åter bad i poolen innan det var dags att åka 

till skolan för lunch. En rolig och lyckad hajk blev en bra start på det nya läsåret. 

 

F-2:ans hajk började på Skånes djurpark. 

Eleverna deltog i olika expeditioner såsom: 

• Sillalunch hos sälarna, där de fick träffa djurparkens sälar  

• Fågel, där de fick se våra stora rovfåglar på nära håll 

• Vildsvin, där de var med och gömde vildsvinens mat i deras hage. Vildsvinen 

fick sedan letade upp den gömda maten. 

• Hjortar, fick eleverna träffa på riktigt nära håll och fick hjälpa djurskötarna med 

att ge dem äpple.  

Djurskötarna berättade om djuren och svarade på frågor vid varje expedition. 

Eleverna besökte också fåret Shauns land där de kunde åka traktor och hälsa på Timmy 

Lamm. 

Efter inkvartering på Camp Wild West blev det grill och mys resten av kvällen. 

Dagen därpå gick alla på upptäcktsfärd i skogen och hittade både blåbär, björnbär, spindlar 

grodor, svamp med mera. Hajken avslutades med lunch på skolan. 

 

Under v.35-37 arbetade åk 3-5 och 6-9 med programmering. De fick prova på 

blockprogrammering på code.org med programmet "Danceparty" och programmera robotarna 

Sphero SPRK+ och Ozobot Bit. 

 

Den 17 september hade åk 6-9 en lektion i ämnet sex och samlevnad. Första delen av 

lektionen tog läraren upp olika ord som sedan klassen tillsammans diskuterade betydelsen av. 

Exempel på några av orden var, abort, asexuell, onani.  

Därefter delade klassen upp sig i en tjejgrupp och i en killgrupp. I de mindre grupperna fick 

eleverna ställa frågor och diskutera de frågor de hade. 

 

Under hösten hade eleverna i åk 6-9 i uppgift att på en morgonsamling tala kring hälsa och 

livsstil utifrån ämnet idrott och hälsa. De fick själva välja vad de ville prata om. Ämnena de 

valde var: sömn, relationer, självbild och vatten. Detta kommer de att fortsätta samtala om 

även under vårterminen. 

 

PRAO genomfördes under vecka 43 för eleverna i åk 8 och 9. I början av terminen fick 

eleverna information om vilken vecka som PRAO skulle genomföras. För elever som själva 



eller genom sina vårdnadshavare hade idéer kring förslag på PRAO-plats så kunde de 

diskutera detta med SYV-vägledaren och själva söka efter lämplig plats.  

I övriga fall så tog SYV-vägledaren kontakt med olika företag för att fråga om de hade 

möjlighet att ta emot PRAO-elever.  

 I samtliga fall fattades dock besluten om PRAO-plaster först efter att SYV-vägledaren 

bedömt platsens lämplighet och också tagit hänsyn till eventuella arbetsmiljörisker.  

 I samband med PRAO använde sig skolan av Skolverkets rekommendation kring uppgifter 

vid PRAO. Vid detta PRAO-tillfälle valde skolan att jobba med uppgifter kopplade till ämnet 

svenska och samhällskunskap som finns på skolverkets webbsida. Uppgifterna redovisades av 

eleverna efter PRAO-veckan. 

 

Tisdagen den 5/11 och onsdagen den 6/11 hade åk F-2 respektive åk 3-5 en lektion med temat 

Socker. 

Syftet med lektionen var att skapa förståelse för hur lätt det är att få i sig socker 

utan att man tänker på det och även hur snabbt sockret går genom kroppen utan att ge någon  

energi.  

En jämförelse gjordes mellan en godisbit och en morot. För att tydliggöra det hela 

illustrerades detta med en tidning och ett vedträ. Godisbiten är som om man tänder fyr på en 

tidning och försöker värma sig medan moroten är som ett vedträ. Ett vedträ brinner länge och 

värmer länge. 

Därefter fick eleverna en lista med ett tiotal livsmedel där de fick gissa hur mycket socker  

det finns i de olika livsmedlen. När alla gissat klart fick de veta de korrekta svaren och fick 

veta hur mycket socker ett barn bör äta dagligen.  

Lektionen avslutades med en film från AV-media "Vår söta vardag - en film om hälsa, godis 

och mellanmål". 

Det intressanta från filmen var vilken utveckling som skett när det gäller storleken på 

godispåsar. Godispåsarna vi har idag är nio gånger större än godispåsarna som fanns för flera 

år sedan. 

Måndagen den 9:e december hade åk 6-9 en lektion om socker. Eleverna fick i uppgift att 

uppskatta hur mycket socker de tror finns i olika livsmedel. Därefter fick de reda på hur 

mycket socker det faktiskt finns i de olika livsmedlen. Därefter såg de filmen ”Det dolda 

sockret – en film om hälsa, godis och mellanmål.”   

 

Onsdagen den 6 november hade eleverna i 6-9:an tema kring Framtidsdrömmar och 

yrkesvägledning. 

Dagen började med att eleverna i åk 8 och 9 kort fick berätta något om deras PRAO, som de 

genomförde vecka 43. 

Därefter pratade vi om att söka ett jobb. 

Vi gick igenom saker som CV, personligt brev och referenser. Vad man man måste tänka på 

när man söker jobb. 

Avslutningsvis fick eleverna göra några olika tester på dels framtid.se och 

arbetsförmedlingen.se. Testernas syfte var att visa på yrken eller yrkesområden som skulle 

kunna intressera dem. 

 

Måndagen den 25:e november hade åk F-2 en lektion om den nationella minoriteten judarna. 

Eleverna fick berätta vad de kände till om judar och en tankekarta gjordes utifrån det. 

Samtalet kom in på judarnas ursprung och Abraham, Isak och Jakob från Gamla Testamentet. 

I slutet av lektionen visades två korta filmer från AV-Media om Mose, ”Egypten och de 10 

plågorna” och ”Uttåget och de 10 budorden” från serien Bibelhistorier. 

  



Åk 3-5 har under fyra veckor läst om judendomen på SO-lektionerna. Eleverna fick lära sig 

om judarnas historia, tro och traditioner och högtider. De fick läsa, skriva, rita, se på film och 

diskutera tillsammans. Några exempel på ord de lärde sig: synagoga, davidsstjärna, pesach, 

kippa, menora, sabbat och torarullar. 

 

6-9:ans lektion om Judarna började med en kort repetition om judarna och judendomen i 

Sverige, när judarna kom till Sverige och hur många judar som bor här. 

Vi såg en film med intervjuer av barn och ungdomar som är judar i Sverige. De berättade om 

olika regler såsom t.ex. matregler och hur en Bat Mizva går till. 

 

Måndagen den 18/11 hade åk F-2 en lektion om nätetik.  

Eleverna fick först fundera på vad nätet eller internet är för något. 

Därefter fick de berätta om de varit ute på internet någon gång och vad 

de i så fall brukade göra på internet.  

Sedan samtalade vi om vad som kan vara bra med internet och vad som kan vara mindre bra. 

Vi pratade också om att internet inte har funnits så jättelänge och hur man gjorde för att ta 

reda på saker man var intresserad av innan internet fanns. 

Därefter såg eleverna tre avsnitt av "Hur vet du det? som är 7 minuters korta filmer 

från AV-media. Rubrikerna på de olika filmerna var: "Sanningar och rykten",  

"Så googlar du" och "Vilka källor kan du lita på?" 

Eleverna i 3-5:an fick under sin lektion i Nätetik se ett avsnitt som hette "Att vara på internet" 

från serien ”Är det sant?”. 

Den tog upp frågeställningar såsom ”Får man uppge sig vara någon annan på internet?” ”Är 

det tillåtet att mobbas på nätet?” och ”Hur länge har bloggar funnits?” 

Utifrån filmen diskuterade vi dessa frågor och andra frågor som kom upp. Vi gick också 

igenom några olika termer och ord som användes i filmen. 

 

6-9:ans lektion i Nätetik byggde på att eleverna fick titta på två klipp från Statens Medieråd 

där professor Mårten Schultz diskuterade olaga dataintrång, förtal och ryktesspridning på 

nätet och sociala medier. Efter varje klipp gick vi igenom det som sagts och tog upp ord men 

även några konkreta situationer som eleverna fick bedöma.  

 

Näst sista skoldagen på höstterminen hade samtliga klasser en pysseldag och träning inför 

julavslutningen. Denna dag hade skolan även bjudit in de barn vars föräldrar är intresserade 

av att deras barn börjar Förskoleklassen nästa läsår. 

F-2:an fick göra papperssnögubbar, renar och de fick måla julkort medan de lyssnade på 

julmusik. Förutom träningen inför julavslutningen fick de även dansa juldanser och titta på en 

julfilm. 

3-5:ans dag började i klassrummet där det blev pyssel tillsammans med åk 2. Det pysslades 

snögubbar och fina julkort. Därefter var det dags för genrep av 3-5:ans bidrag inför 

uppvisningen på julavslutningen. Det gick så bra att de hann med två genrep. 

Efter lunch blev det städning av bänkar och dagen avslutades med en mysig julfilm från AV-

Media ”Jultomten och renmysteriet”. 

6-9:an tränade på sina olika uppträdande inför Julavslutningen både i grupp och individuellt.  

Under en dubbellektion pysslade de och städade fint i sina bänkar och i klassrummet.  

Pysslet var fina julapelsiner med kryddnejlikor, handgjorda julkort och, favoriten, 

popcornsgirlanger. Alla hade det trevligt tillsammans och var nöjda med dagen! 

 

 

 



Julavslutningen 2019 
 

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

Eleverna i 6-9:an dansade två olika danser och arrangerade en danstävling för föräldrarna. De 

visade även det bildspel de gjort från höstens Nobelfest. Som avslutning sjöng och showade 

alla elever i 6-9:an till en låt från filmen ”Sister Act”/”En värsting till syster”. 

 

3-5:ans bidrag på julavslutningen började med sången ”You are great”. En sång som alla 

killarna i klassen framförde tillsammans. Sången blev mycket uppskattad av publiken som 

gav stående ovationer efter framträdandet. Därefter kom sången ”Riding free” där flickorna i 

klassen sjöng och två killar dansade. Sen blev det paussnack med en rolig historia och en gåta 

innan det var dags för sista numret. Där var alla i klassen med och sjöng och dansade i högt 

tempo till sången ”Let it shine”. En fantastisk uppvisning av fantastiska elever. 

 

F-2:ans bidrag var att hela klassen dansade, sjöng och gjorde drama till jullåten ”Raska 

fötter”. Åhörarna tyckte att eleverna var bedårande. 

 

 

Studiebesök och temadagar under vårterminen 2020 

 
Under vårterminen har elever i åk 6-9 fått hålla ett kort tal om ett fritt ämne som har med 

hälsa och livsstil att göra. De har gjort det i samband med klassens morgonsamling. Det har 

varit inspirerande och givande för både lyssnare och talare. 

 

I början av vårterminen hade åk 6-9 ett ämnesöverskridande tema i ämnena engelska, svenska 

och SO där eleverna fått inblick i livet i Sydafrikas historia, apartheidsystemet och Nelson 

Mandelas liv och hans betydelse för landets historia och hans insats för att avveckla 

apartheidsystemet. 

Temat avlutades med att eleverna muntligt presenterade ett ämne som de själva hade valt och 

som bl. a behandlade The Big Five, sevärdheter i Sydafrika, de olika officiella språken i 

Sydafrika, några av nationalparkerna, etc.  

Eleverna fick också ett mycket uppskattat besök av Liza Eriksson, projekt co-ordinator hos 

MFF Malmö. Hon delade med sig av personliga erfarenheter från sin egen och hennes 

föräldrars historia och deras resa från Sydafrika till Sverige. Hon förmedlade på ett ingående 

sätt hur livet var i Sydafrika och hur människorna hade det när hon levde där. Hon berättade 

också att det alltid finns en väg till frihet utan att vara fylld av besvikelse eller bitterhet.  

Eleverna fick också en stund där de kunde ställa frågor och ta upp sina tankar om det de hört. 

De var mycket tacksamma över besöket och över att ha fått en personlig inblick i hur livet 

kunde se ut under apartheidsystemet. 

 

Den 17 januari genomfördes experimenten för årets Kemins dag för åk 6-9. I år var temat 

"Periodiska systemet" och experimenten handlade om hur man med äldre metoder lärde sig att 

skilja grundämnen från varandra. 

 

Lektionen utgick ifrån att ta upp frågor kring "identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och 

ansvar" som det står i kursplanen för biologi. 

Vi började med att prata om äktenskap och samboskap. Vi tog upp alltifrån ceremonier i 

Sverige till vad lagen säger om skillnaderna mellan dessa samlevnadsformer. 



Efter det gick vi igenom några olika ord/begrepp kring sex och samlevnad. Eleverna var 

engagerade och nästan alla ställde olika frågor som anknöt till de olika orden/begreppen. Ett 

exempel på vad som togs upp var den nya samtyckeslagen som gäller i Sverige.   

 

Torsdagen den 23:e januari hade åk 4-5 en lektion (80 min) med undervisning i sex och 

samlevnad. Undervisningen utgick ifrån elevernas egna frågor och funderingar kring ämnet. 

Samtliga elever var delaktiga i att ställa bra och relevanta frågor. I slutet av lektionen 

uttryckte de att de hade lärt sig mer om exempelvis puberteten och att de gärna ville ha fler 

liknande lektioner. Förutom klassläraren var även skolsköterskan med på lektionen och 

svarade på elevernas frågor. 

 

Under januari månad hade samtliga klasser ett lektionspass utifrån den nationella minoriteten 

Romerna. 

 

Romer åk F-2 

Först pratade vi om vad en minoritet är och om några olika minoriteter vi har i Sverige. Sedan 

gick vi tillsammans igenom fakta om romernas historia, hur de bott och levt i Sverige. Vi 

pratade också om några svenska ord som kommer ifrån romernas språk. Därefter gick vi 

tillsammans in på hemsidan http://www.romernashistoria.se/vagnen/där eleverna bland annat 

fick lära sig mer om romernas flagga. 

I slutet av lektionen målade eleverna varsin romsk flagga som de sedan klistrade upp på en 

plansch. 

 

Romer åk 3-5 

Lektionen började med att eleverna fick berätta vad de visste om romerna. Sedan gick vi 

tillsammans igenom fakta om romernas historia. Vi pratade också om ord som kommer ifrån 

romernas språk. Därefter gick vi tillsammans in på hemsidan 

http://www.romernashistoria.se/vagnen/ där man kan se hur romernas kläder ser ut och hur en 

romsk husvagn kunde se ut. 

Till sist såg och läste klassen tillsammans serien "Sofia Z-4515 Ett seriealbum om romer 

under förintelsen", som är en sann och gripande berättelse där Sofia Taikon berättar om sitt 

liv.  

 

Romer åk 6-9 

Vi började med att gemensamt gå igenom de fem nationella minoritetsgrupperna i Sverige. 

Sedan gjorde vi en kort introduktion kring romerna som folkgrupp. Lite om deras historia och 

hur de behandlats genom tiderna. 

Därefter visade en elev lite bilder och berättade om en resa till Rumänien 2019 då hon besökt 

en romsk by. De andra eleverna fick också ställa frågor till henne.  

Vi avslutade genom att tala om några kända romer, såsom Zlatan, Katarina Taikon, Charlie 

Chaplin och Elvis Presley. 

 

Under januari och februari månad fick samtliga klasser ett lektionspass i Nätetik. 

 

Nätetik F-2  

Måndagen den 27:e januari hade åk F-2 en lektion som handlade om nätetik. Eleverna fick 

först fundera över vad nätet eller Internet är. Sen fick de berätta vad de brukar göra på nätet. 

Annat intressant som diskuterades var hur man gjorde förr när man skulle ta reda på saker och 

inte kunde söka på nätet. Eleverna fick se några stora, gamla lexikon från A till Ö. 



Därefter såg eleverna filmen ”Surfarna – att söka på nätet” där de fick lära sig mer om att ta 

reda på vem källan är och att kritiskt granska det som skrivs eller sägs. I filmen ”Surfarna – 

reklam och sponsring” fick eleverna veta vad sponsring är och att kändisar ibland får betalt 

för att säga vissa saker. 

 

Nätetik åk 3-5:an 

Lektionen handlade om handlade om fejkade konton och kedjebrev. 

Vi använde oss av boken ”Värsta bästa Nätet” av Maria Dufva. 

Lektionen började med att läraren läste en historia som beskrev en 10-årig flickas upplevelse 

på nätet kring just ett fejkat konto. Efter berättelsen diskuterade vi vad hon upplevt och hur 

hon agerat. Därefter förklarade läraren kort vad olika lagar säger och vad man ska tänka på 

om man blir drabbad. Eleverna deltog engagerat i diskussionen och några gav egna 

erfarenheter eller tips på hur man kan agera.   

Efter det tog vi också upp frågor kring kedjebrev och att man inte har någon skyldighet att 

skicka sådana vidare. Vi pratade om vikten av att prata med vuxna om något händer när man 

är på nätet som inte är eller känns okej. 

 

Nätetik 6-9 

Den 4 februari hade 6-9:an lektioner kring temat kring Nätetik.  

De använde boken ”Värsta Bästa Nätet” av Maria Dufva och tog exempel från kapitel 3 om 

pranks. Utifrån dessa exempel diskuterade klassen var gränsen går för hur man "skojar" med 

varandra på nätet. De såg även en bra intervju på nätet med Mårten Schult som är 

expertkommentator kring juridik i Svenska Dagbladet. Han talade även om gränserna kring 

detta. Flera av eleverna var ganska förvånade över hur hårt lagen ändå ser på så kallade skämt 

som faktiskt ses som kränkande. 

 

Vecka 5 hade åk 6-9 en temaeftermiddag om Mexiko. De elever som läser spanska på 

språktillval hade förberett olika powerpoint-presentationer för de övriga eleverna. De 

presenterade t. ex olika traditionella mexikanska kläder, sevärdheter i Mexiko, traditionell 

mexikansk mat och lite fakta om språket.  

Efter presentationerna följde en frågesporttävling. 

Teameftermiddagen avslutades med att alla elever i 6-9:an bjöds in till en mexikansk måltid 

med olika maträtter som de spanskstuderande eleverna hade förberett. Det var t. ex 

empanadas, elotes, mojito, etc.  

Det var en mycket givande temadag som uppskattades av alla elever! 

 

Innan sportlovet kom eleverna i 6-9:an med förslaget att de kunde vara faddrar för de yngre 

eleverna. Det bestämdes att detta skulle introduceras vecka 9 efter sportlovet. 

Vecka 9 introducerades fadderverksamheten. 

Under måndagen och tisdagen fick faddrarna veta vem de skulle vara fadder för.  

Under veckan skulle faddrarna vara ”hemlig vän” och på fredagen skulle alla träffas och de 

mindre barnen skulle gissa vem som var deras fadder. 

 

Den 5 mars åkte alla elever på skolan till ishallen i Höör. 

En grupp elever fick träna på att stå på och ta sig fram på ett par skridskor. 

Vi lekte även olika lekar på isen, bl. a tafatt och några elever spelade hockey.  

Vi pausade en stund med god fika, varm choklad och kanelbulle. 

Förmiddagen i ishallen uppskattades mycket. 

 



30 mars hade skolkuratorn undervisning och samtal i ANDTS, alkohol, narkotika, dopning, 

tobak och spel med eleverna i åk 6-9. 

Eleverna fick lära sig vilken lagstiftning som gäller, och de hade samtal om risker och 

diskuterade värderingar. De fick även se en film om en tjej som blev fast i alkoholmissbruk 

och en kille som blev fast i spelmissbruk. Diskussionen därefter handlade om vad det kan vara 

som gör att man hamnar i missbruk, som till exempel låg självbild och svår hemsituation. 

 

Sista skoldagen innan elevernas påsklov, fredagen den 3 februari, arrangerade skolan en rolig 

aktivitet för hela skolan. Personal och elever samlades och delades upp i två lag. 

De båda lagen skulle springa stafett, där varje deltagare skulle ta på sig ett par trätofflor som 

var fastsatta med en vev, en kjol och en stor elefant- eller krokodilmössa. 

Var och en skulle tas sig fram till en tunna, slå ner en kon på tunnan med en handväska och 

sedan ta sig tillbaka till startlinjen, där de skulle ta av sig all rekvisita och lämna över nästa 

person. 

Det blev många skratt och en minnesvärd stund tillsammans.  

Därefter fick alla påskäggsgodis. 

F-2:an och 3-5:an fick sedan ägna sig åt lite påskpyssel. 

Klass 3-5 målade olika slags påskkort och skrev en påskhälsning  på engelska eller svenska 

till någon kompis, förälder, syskon etc. 

F-2:an tillverkade pappers kycklingar och höns. 

 

Den 22 april hade samtliga klasser "Livets matematik" som tema. 

Eleverna fick uppskatta vikter och volymer, längder och tid och byggde areor med 

meterstavar.  

De använde kroppsmått för att mäta träd och pinnar och letade former i naturen. Allt gjordes 

utomhus och i lagsamarbete och målet var att förståelsen för olika begrepp skulle öka. 

Hur många famnar är det runt trädet? 

Hur mycket rymmer burkarna? 

Vad väger 1kg? 

Kan jag uppskatta en minut? 

Hitta en pinne som är 10cm. 

Temat var mycket uppskattat av eleverna. 

 

Fredagen den 15 maj hade eleverna i 3-5:an tema kring Engelska traditioner/Afternoon tea. 

Varje elev hade någon vecka tidigare själv fått välja ett "brittiskt ämne" som de var 

intresserade av och sedan fått söka fram fakta och bilder och skapa en PP-presentation. 

Ämnena rörde sig om allt från Queen Elisabeth, mattraditioner, olika kända fotbollsspelare 

och sångare till vilka slags vilda djur det finns i England.  

De hade hemma tränat på att presentera sitt ämne och när de sedan visade sin power-point-

presentation för klasskompisar gjorde de det på ett mycket intressant och personligt sätt. 

Sedan följde en Kahoot med frågor på vad varje elev hade berättat.  

Det hela avslutades med ett traditionellt British Afternoon Tea där eleverna serverades de 

klassiska tillbehören till teet. Under måltiden hade vi olika samtalsämne där varje elev gavs 

utrymme att ställa olika frågor på engelska och även dela egna tankar och åsikter. Alla var 

överens om att de haft jätteroligt och lärt sig mycket. Denna eftermiddag ville ingen elev gå 

hem när temaeftermiddagen var slut. 

 

Torsdagen och fredagen den 25-26 maj hade samtliga klasser något skolan kallade för 

”Äventyrsdagarna”. 

 



F-2:an fick under torsdagen göra naturtavlor, kulmålning, snörmålning och akvarellmålning 

på förmiddagen och under eftermiddagen hade de mattefest med mattelekar, mattedisco och 

mattebakelse.  

På fredagen hade F-2:an Cirkus och NO-tema med NO-experiment såsom balans, magnetism 

och friktion. Cirkus-stafetter innehöll bland annat utmaningar med bollar och vatten. 

 

Åk 3-5 hade också spännande, utmanande och lärorika upptäckardagar den 28:e och 29:e maj.  

På torsdagen var det ”Uppdrag i vildmarken” för hela klassen.  

Det innebar att eleverna blev indelade i två lag som fick i uppgift att klara av olika uppdrag i 

samband med en vandring i skogen. De fick bland annat att klara av att ta sig över bäckar med 

hjälp av rep och slana så snabbt som möjligt. Utmaningar där eleverna hjälpte och pushade 

varandra att lyckas.  

Höjdpunkten var att bestiga/klättra uppför en bergvägg på 10 m. Efter flera timmar i skogen 

var det gott med lunch på skolan. Som avslutning på dagen fick eleverna fick sitta ute och låta 

fantasin flöda genom att måla och skapa egna konstverk. 

På fredagen var det dags för mer friluftsliv. Eleverna fick utforska åns djurliv genom att håva 

i ån som finns alldeles intill skolan. Genom att se vad det var för djur som hittades kunde 

eleverna sedan se om vattnet var rent eller smutsigt. Det var rent!  

Före lunch hann de också med ett spännande båtrace i ån. Eleverna fick i lag i uppgift att 

tillverka en egen båt, namnge den och berätta om båtens egenskaper och konstruktion. 

Därefter avslutades förmiddagen med ett rafflande båtrace som avgjordes strax innan 

mållinjen.  

Efter lunch avslutades dagen med en härlig brännbollsmatch! 

 

Upptäckardagarna för åk 6-9 började med olika experiment. Det första var att eleverna, 

uppdelade i grupper, skulle bygga en raket av en tub som innehållit brustabletter. När raketen 

var färdig så blandades vatten, citronsyra och bikarbonat. Blandningen stoppades i raketen. 

Vid reaktionen mellan bikarbonaten och citronsyran bildades koldioxid som fick raketen att 

flyga iväg. 

Vi gjorde också ett glas osynligt med hjälp av rapsolja. 

Eleverna hade sedan själva förberett aktiviteter så som Kahoot, tipspromenad och brännboll. 

På fredag gick eleverna ut i skogen på "Uppdrag i Vildmarken" där de bland annat klättrade 

på en klippa och tog sig över en å med hjälp av rep.  

När de kom tillbaka efter ”Uppdraget i Vildmarken” spelade de dogdeball. Dagarna 

avslutades med en måltid av grönsaker, chips och dipp som eleverna själva förberett. 

 

 

Skolavslutningen 2020 
 

Fredagen den 5 juni hade skolan sin skolavslutning, som kallades Celebration Party. 

Eleverna i 3-9 hade tidigare blivit indelade i olika team, där de fick skapa och planera fritt 

inom sitt ansvarsområde.  

De var indelade i fem team:  

BBQ-teamet 

Tillbehörs- teamet 

Dessert-teamet 

Dekoration/duknings-teamet 

Läsk i tunna med is – teamet  

 

Skolavslutningsdagen började med att eleverna i åk 3-9 förberedde sina olika ansvar. 



 

Eleverna i F-2:an hade eget program fram till festens start. De elever som hade kläder för att 

kunna vara utomhus följde med och plockade blommor för att kunna dekorera festen. De 

andra stannade i klassrummet och spelade spel. När utomhusgruppen kom tillbaka tog de som 

kvar i klassrummet över och satte blommorna i vatten. Därefter spelade eleverna spel, 

pusslade och ritade tills alla var färdiga.  

Avslutningsvis titta eleverna på avsnitten om "Grodan och hans vänner" - en film om 

vänskap. 

Vid 11.30-tiden var alla förberedelser klara och då började festen med välkomstdrink och 

hurrarop. 

Därefter fick alla elever och personal börja ta av den stora BBQ-buffén som var uppdukad ute 

på gården. Buffén var uppdukad med stora avstånd mellan bufféborden och all mat serverades 

av serveringspersonal med skyddshandskar (som alla andra skoldagar). Sedan var det bara att 

sätta sig vid de vackert dukade borden (även här med stort avstånd från varandra). 

När alla var mätta och belåtna hade personal och elever en stund tillsammans där vi kunde 

minnas allt roligt och lärorikt som skett under läsåret. 

 

Ordförande och rektorn höll tal och samtliga elever fick berätta vad de var extra tacksamma 

för utifrån vad som hänt med dem individuellt under läsåret. 

Styrelsen och personalen tackades med varsin sommarblomma. 

Några elever visade ett bildspel som berättade om läsårets som gått.  

Eleverna fick även sin årliga present, detta år en stor godisklubba. 

I slutet av ceremonin firades avgångseleverna i årskurs 9. 

 

Alla elever blev därefter indelade i lag och då sprang alla till den stora gräsmattan där lagen 

fick tävla i en rolig badstafett. Där skulle varje lagmedlem ta på sig ett par grodfötter, en stor 

flamingobadring, ankmössa och glasögon och därefter springa runt en kon. 

Efter denna stafett avslutades hela skolavslutningen med en stor dessertbuffé utomhus på 

gården. Under desserten hade kemiläraren med två elever en överraskningsshow där de 

genomförde ett spektakulärt experiment med coca cola och mentos. 

 

 

Investeringar 
 

Skolan köpte in 10 nya symaskiner. 

Skolan köpte in 19 Chromebooks. 
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