
Verksamhetsberättelse för Segrande Liv Grundskola, läsåret 

2020-2021 
 

 

Om skolan 
 

Segrande Liv Grundskola är en fristående grundskola som startade 1992. 

Under läsåret 2020-2021 gick 38 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 
 

Nätetik F-2 

Måndagen den 21 september hade åk F-2 en lektion om Internet.  

Eleverna fick först fundera på vad Internet eller nätet är. Därefter fick de berätta vad de brukar 

göra på nätet. Det blev intressanta berättelser där eleverna delade med sig när det inte gått 

som de tänkt.  

Vi talade även om varför det är viktigt att till exempel stava rätt när man söker information 

om något eller att allt som står eller skrivs på nätet inte är sant och att det finns personer som 

vill luras på olika sätt.  Tog bort den sista bisatsen 

Därefter såg eleverna filmerna ”Surfarna – Digitala missförstånd” och ”Surfarna – Nätfiske” 

där just dessa saker togs upp på ett bra och intressant sätt. 

 

Nätetik 3-5 

Under lektionen i nätetik med eleverna i 3-5:an använde vi boken "Värsta Bästa Nätet" av 

Marie Dufva. 

Lektionen började med att läraren läste högt ur kapitlet "Bara en omgång till... Om 

spelproblematik." Eleverna kände direkt igen sig från bokens exempel och vi hade en mycket 

öppen diskussion kring spel och varför det är så svårt att sluta när man väl börjat. Eleverna 

var mycket engagerade och öppna med sina egna erfarenheter. 

 

Nätetik 6-9:an 

Lektionen i nätetik med 6-9:an började med att ta upp ordet etik och frågan om rätt och fel.  

Därefter delades eleverna upp i tre grupper. Varje grupp skulle formulera fem etiska regler för 

användandet av ett forum för social media. De valde tre olika medier: Twitter, Instagram och 

Tik Tok.  Varje grupp redovisade sedan för de andra vad de kommit fram till.  

Det blev speciellt diskussion kring Tik Tok som verkar sakna några riktiga regler idag, enligt 

eleverna. Som exempel tog de upp begreppet "Body Shaming" som de menade ofta förekom. 



Vi avslutade lektionen med diskussion kring hur kommentarer kring folks kropp och utseende 

kan få så negativa konsekvenser. 

 

 

Måndagen den 5 oktober hade hela skolan likabehandling som tema. 

 

Årskurs F-2 

För eleverna i åk F-2 innebar det att de fick tänka till omkring skolans ordningsregler. 

Huvudregeln i skolan är ”Allt som jag säger eller gör ska bygga upp”. Eleverna fick 

se och höra exempel på ord och handlingar som bygger upp och ord och handlingar som river 

ner. De fick i uppgift att bedöma vilken kategori handlingen tillhörde genom att ge tummen 

upp eller tummen ner. Hur det känns när man får höra uppbyggande ord och hur det känns när 

någon säger eller gör något som river ner diskuterades i klassen. 

Därefter läste läraren upp några av de ordningsregler som finns på skolan. 

Därefter såg klassen två korta filmer från UR ur serien ”Ugglan och kompisproblemet”.  

Den första filmen ”Vara utanför” tog upp hur man ska göra om man känner sig utanför.  

Den andra filmen ”Skylla på andra” handlade om att våga säga sanningen även om det är 

svårt. Efter båda filmerna fick eleverna reflektera och diskutera om det som filmerna handlade 

om.  

 

Årskurs 3-5 

Först började vi med att förklara begreppet likabehandling. 

Därefter såg vi en film från UR som hette ”William och Youtubekanalen” som handlade om 

en kille som gjorde en film och fick dåliga kommentarer från sina kompisar.  

Filmen visade på hur två olika slut skulle kunna se ut, först ett dåligt och sedan ett alternativt 

slut där man löste problemet. 

Vi hade en kort diskussion kring filmen och vad man måste tänka på när man skriver på nätet.  

Sedan pratade vi om ordningsreglerna och klassen delades in i fyra grupper där varje grupp 

fick göra ett drama kring någon av ordningsreglerna. 

 

Årskurs 6-9 

Tillsammans gick vi först igenom vår likabehandlingsplan och de olika 

diskrimineringsgrunderna.  

Efter det tog vi upp ordningsreglerna och de fick i tre grupper diskutera dessa och ta fram 

vilka regler de tyckte var speciellt bra.  

Efter förslag från några elever, utifrån vad vi talat om under Nätetiksdagen, tog vi också upp 

begreppet hbtq och gick igenom de olika orden i begreppet. 

 

 

Tema nätetik i åk F-2 den 18/1 

Den 18 januari hade åk F-2 en lektion om nätetik. Eleverna fick börja med att berätta vad de 

brukar göra när de är ute på nätet. Därefter samtalade eleverna om att det kan komma upp 

hemska bilder som skrämmer och som kan göra att man får mardrömmar. Detta ledde till en 

en bra diskussion i klassrummet. Eleverna fick därefter titta på två korta filmer från AV-

media, ”Surfarna-klickbeten” och ”Surfarna – Cookies” som förklarar hur det går till när man 

ska söka efter något på nätet. Slutligen fick eleverna rita och måla något som visade vad de 

brukar göra när det använder Internet. 

 

 

 



Tema nätetik i årskurs 3-5 den 19/1 

Eleverna fick se filmen Surfarna-nätetik från AV-centralen. Den tog upp de fem frågor som 

man kan ställa sig till en källa på nätet: vem, vad, när, varför och hur. 

Därefter bestämde vi oss för att tillsammans söka något på nätet, och vi valde att söka på 

Corona. 

Vi undersökte två av de resultat som kom fram vid en sökning. Först Region Skånes hemsida 

och sedan en sida med alternativa nyheter. Med hjälp av frågorna tittade vi på sidorna 

tillsammans och hittade varför vi kan lita på Region Skåne, men ska vara mera kritiska till den 

andra sidan. Flertalet av eleverna var väldigt aktiva och gav förslag på hur vi skulle klicka för 

att söka efter mer information. 

  

Tema nätetik i årskurs 6-9 den 20/1 

Lektionen inleddes med filmen Surfarna och nätetik på AV-centralen. Vi repeterade de fem 

frågorna som man alltid ska ställa sig när man läser från en källa på nätet: vem, vad, när, 

varför och hur.  

Vi gjorde också samma sökning som åk 3-5 på Corona och gick igenom Region Skånes 

information och en annan alternativ sida. Vi gick mera på djupet och tittade på vem/vilka som 

skapat den alternativa sidan och vilka andra saker de skrivit. Sista delen av lektionen gick vi 

också igenom hur de ska ange källor i det NO/SO arbete de ska skriva under våren. 

 

 

Måndagen den 19 april hade alla elever på skolan en temadag kring likabehandlingsplanen. 

Utvärderingen av läsåret 2020-2021 och kartläggningen inför läsåret 2021-2022 gjordes i 

respektive klass, var klass 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, nämligen att 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. 

Därefter samtalade elever och lärare om hur det blivit i klassen med olika företeelser som till 

exempel: 

Arbetsron, raster, luncher, göra vad läraren säger, störa andra 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 det. 

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

områden. 

 

Klass 3-5 

Skolans rektor samlade tillsammans med klassläraren eleverna i åk 3-5 i en ring och började 

med att fråga hur de hade det och hur det fungerade i klassen. Det mynnade ut i ett mycket bra 

samtal där eleverna var ärliga mot varandra och där de fick lätta sina hjärtan. Det resulterade i 



att stämningen i klassen blev mer tillåtande och respektfull eleverna emellan. Efteråt uttryckte 

en av eleverna glatt ”nu har jag tömt ur mig helt”. 

Därefter fick eleverna skriftligen svara på kartläggning och utvärderingsfrågor. De avslutade 

sedan med att fylla i en individuell enkät kring likabehandlingsfrågor. 

  

Klass 6-9 

Lektionen inleddes med en genomgång av vad likabehandlingsplanen innebär. 

Vi tittade på de olika diskrimineringsgrunderna och gick igenom vad de innebar med lite olika 

exempel. Begrepp såsom direkt och indirekt diskriminering, kränkning och mobbning, togs 

också upp. 

Eleverna var engagerade och flera ställde frågor eller kom med exempel som vi kunde 

diskutera. 

Efter rasten fick eleverna svara enskilt på frågor. Dels om kartläggning och utvärdering samt 

svara på en enkät kring likabehandlingsfrågor. 

 

Vårens värdegrundsarbete i F-2:an 

Under våren tittade F-2:an på serien om "Grodan och hans vänner" på SVT Play. 

Grodan och hans vänner bjuder in till funderingar kring många viktiga ämnen såsom vänskap, 

rädsla, kärlek och främlingsfientlighet. 

Varje avsnitt ledde till bra diskussioner, och mycket av det filmerna visade kunde eleverna 

koppla till saker som hände i klassen. 

Eleverna tittade även på långfilmen "Ella Bella Bingo" som handlar om att vänskap blir större 

om man delar den. 

 

Vårens värdegrundsarbete i 3-5:an 

I 3-5:an har eleverna sett några korta filmer från AV-Media. De är från en serie som heter 

”Du och jag” och tar upp hur det är att leva nära en person som har någon form av 

funktionshinder. Efteråt har eleverna pratat om filmen tillsammans. 

3-5:an har skrivit diplom till varandra. Utgångspunkten har varit att de ska säga positiva 

egenskaper om klasskompisarna som klassläraren därefter har skrivit ner. Det har blivit en bra 

träning i att säga bra saker om varandra och att lyfta fram varandras styrkor. 

På några av klassråden har eleverna önskat att få leka olika lekar tillsammans. Det har de 

tyckt vara roligt och det har stärkt samhörigheten i klassen. 

Eleverna i klassen har också haft en "hemlig kompis". Det innebär att alla elever får en hemlig 

kompis i klassen som de ska vara extra snäll emot under en vecka. När veckan är slut får alla 

gissa vem de haft som hemlig kompis. Om en elev gissar rätt, visar det att den hemliga 

kompisen gjort ett bra jobb. 

Eleverna har också haft en "kakdag" vilket innebär att alla elever tagit med sig en kaka som 

de bjuder en kompis på. 

 

 

 

Nationella ämnesprov, kartläggningar, bedömningsstöd och andra tester 
 

Under läsåret genomförde eleverna i förskoleklassen det obligatoriska kartläggningsmaterialet 

”Hitta språket” och ”Hitta matematiken” för förskoleklassen. Detta material är ett stöd för att 

kartlägga elevers kunskaper i matematiskt tänkande och språklig medvetenhet i förskoleklass. 

Under läsåret genomförde eleverna i årskurs 1 de bedömningsstöd i läs– och skrivutveckling 

och taluppfattning, som är obligatoriska att använda i årskurs 1. 



Under läsåret genomförde eleverna i årskurs 2 Skolverkets bedömningsstöd i svenska och 

matematik. 

  

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 och engelska. 

  

Under våren genomförde eleverna i åk 2-5 ett avkodningstest i läshastighet (Bravkod). 

 

 
 

Samverkan skola – föräldrar – elever 
 

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

under läsåret. 

 

 

 

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 2020 
 

Måndagen den 17 augusti började ett nytt läsår för eleverna i Segrande Liv grundskola. 

All personal och alla elever samlades utomhus framför lägerelden. Nya elever välkomnades 

med att tilldelas varsin banan som hängdes runt deras hals. 

Därefter fick eleverna i F-2:an tillsammans med sina lärare gå till sitt nya klassrum och 

”testa” allt nytt och spännande. 

Eleverna i 3-5:an delades upp i team där en festbrunch skulle anordnas. 

Detta skulle de olika teamen ordna: 

Dryck/Smoothies 

Biscuits 

Pannkakor 

Bacon, Korv, Ägg 

Pålägg 

Dukning och dekoration 

Dessert 

När festmåltiden var färdig samlades all personal och alla elever utomhus för att ta av den 

digra buffén.  

Det var fint dukat ute på den stora altanen. 

När alla var mätta och belåtna delades alla elever in i olika dansteam. De fick i uppdrag att 

skapa en vild och rolig dans.  



När teamen fått lite tid till att förbereda sig och tränat tillsammans var det dags för de olika 

teamen att visa upp sin dans/show. 

Det blev många skratt och jubel. 

Därefter samlades alla igenom och blev indelade i lag för att göra en rolig lek/tävling 

tillsammans. 

Dagen avslutades med desserten som var en stor härlig buffé med fruktspett som doppades i 

chokladfontän. Till det serverades det även glass och maräng. 

 

 

Torsdagen och fredagen 20-21 augusti hade eleverna i klass F-2 äventyrsdagar. 

Torsdagen startade med en spännande skattjakt. 

På eftermiddagen hade eleverna roliga aktiviteter med Cirkus Thea, och dagen avslutades med 

glass. 

Under fredagen hade eleverna tipsrunda med picknick i skogen. 

 

Förväntningarna var höga när det äntligen var dags för 3-5:ans hajk 20-21 augusti.  

Hajken inleddes med att klassen delades upp i två lag som sedan fick utmana varandra i en 

tävling där det gällde att spotta en gelégroda så långt som möjligt. Därefter var det dags för en 

rolig karaoketävling där eleverna fick släppa loss och sjunga tillsammans. Tävlingen 

avslutades med glass! 

På eftermiddagen var det dags att åka till Camp Wild West där det blev härligt bad i 

utomhuspool och fika. De planerade utomhusaktiviteterna ändrades, på grund av regnigt 

väder, till mysiga inomhusaktiviteter. Det blev legobygge, brädspel och frågespel.  

Till kvällsmat blev det Tacos som eleverna tillagade tillsammans. Efter mer spel och mys på 

rummen somnade alla gott i sina sängar. 

På fredagsmorgonen, efter frukost tillsammans, hann eleverna med ett snabbt dopp i poolen 

innan det var dags att städa och återvända till skolan. 

Framme på skolan blev det NO lektion och eleverna fick i uppdrag att ta reda på fakta om de 

fåglar som finns på skolans område. Klassen blev indelad i grupper som gick för att iaktta 

olika fågelbon och leta fakta om fåglarna från faktaböcker och sedan skriva svar på de frågor 

som de fått. 

Hajken avslutades med lunch på skolan. 

 

Klass 6-9 var på en 2-dagars hajk den första skolveckan av höstterminen.  

Första stoppet var Kullaberg Naturreservat. Elever och lärare tittade på Fyren, besökte ett 

Natrurrum där eleverna fick bekanta sig med olika slags djur som lever i havet t ex 

eremitkräfta, sjöstjärna etc. Alla vandrade sedan ned till Visitgrottan - en spännande 

upplevelse för många att få klättra över stora stenblock och titta på den storslagna naturen. 

Det blev också tid för en stunds håvning i vattnet för att se vilka slags fiskar/djur man kunde 

hitta just där.  

Under eftermiddagen checkade alla in i Höganäs scoutstuga och eleverna lagade själva till en 

egenkomponerad middag efter att först ha beräknat och inhandlat alla matprodukter.  

På kvällen blev det fotboll och bad nere vid Kvickbadet i Höganäs.  

Övernattning och sedan frukost och hemfärd. Alla elever var mycket nöjda med hajken. 

 

 

Onsdagen den 30 september hade samtliga klasser ett tema som hette ”Livets matematik”. 

 

F-2  

Eleverna i F-2:an fick bygga tal av skogspengar, och arbetade med hundratal, tiotal och ental. 



Kotte var värd 100 kr. 

Pinne var värd 10 kr. 

Sten var värd 1 kr. 

Eleverna byggde även geometriska figurer med pinnar, och undersökte färgerna på de bilar 

som körde förbi på vägen med hjälp av ett stapeldiagram. 

 

Åk 3-5  

En grupp av eleverna spelade boule. 

Hur kan man mäta vilken boll som är närmast om man inte har linjal, måttband eller 

tumstock? 

Eleverna fick själva komma på olika tillvägagångssätt och därefter gick vi igenom gamla 

längdmått.  

Tum = tummens bred  

Fot = fotens bredd 

Aln = fingerspets till armbåge 

Famn = fingerspets till fingerspets  

Den andra elevgruppen arbetade med division. 

De ritade cirklar och delade in dem i olika bråkdelar: ½  ¼ osv. 

Vidare delade de pinnar och löv i olika bråkdelar och lade en ¼ av alla stenarna i en träram. 

De uppskattade en längd på sandlådan och kontrollerade sedan om det var rätt. 

Därefter fick eleverna byta aktivitet så att alla fick prova på båda aktiviteterna. 

 

6-9 

Eleverna i 6-9:an fick bygga geometriska figurer av meterstavar och jämförde och räknade 

area och omkrets. 

De fick därefter räkna ut arean på klassrummets golv och väggar för att ta reda på hur mycket 

golvpapper det behövs för att täcka golvet och hur mycket färg som behövs när rummet  ska 

målas om. 

Vidare byggde eleverna 3D-figurer av papper och diskuterade formler för volym och area. 

 

 

PRAO genomfördes vecka 43 för eleverna i årskurs 8 och 9.  Eleverna fick PRAO-platser 

inom lantbruk, livsmedelsaffär, restaurang, hotell och fastighetsskötsel.   

Efter avslutad PRAO fick eleverna redovisa uppgifter om sin PRAO-plats. 

 

 

Nationell minoritet: Sverigefinnar + Tornedalsfinnar för åk 3-5 och 6-9: 

 

Under en temadag om de nationella minoriteterna Sverigefinnar + Tornedalsfinnar började 

eleverna klass 6-9 med en kort genomgång av de nationella minoriteterna och 

minoritetsspråken. Därefter delades klassen upp i två grupper. En grupp jobbade med språket 

meänkieli och en grupp med språket finska. De fick ta reda på fakta om språken samt lära oss 

alla några enkla ord och meningar på respektive språk. Efter deras redovisning såg vi två 

korta filmer med programledare Max Landergård som hette ”Jakten på språket”. Filmen 

handlade om meänkieli respektive finska. 

 

Torsdagen den 12/11 hade åk 3-5 en temalektion om den nationella minoritetsgruppen 

tornedalingar. 

Först fick eleverna se på en karta var Tornedalen ligger. Det blev tydligt att Tornedalen ligger 

väldigt långt från Skåne och om vi åkte söderut, lika långt som Tornedalen ligger norrut, så 



skulle vi hamna långt ner i Italien. Eleverna fick en inblick i tornedalingarnas historiska 

bakgrund, varför deras land delades år 1809 i en svensk och en finsk del vid Torneälv. 

Ordet minoritet och vilka de andra fyra nationella minoriteterna är diskuterades också. 

Därefter fick klassen se filmen om Johannes "Johannes tornedalska historia" där man fick 

följa honom på en resa till Tornedalen där han tar reda på sina rötter. Johannes reste från 

Stockholm till Tornedalen. 

Efter filmen diskuterade eleverna frågor som ställts om innehållet i klassen. 

 

Framtidsdrömmar och yrkesdrömmar åk 6-9 

Eleverna i klass 6-9 fick använda sig av arbetsförmedlingens tjänst på deras webbplats: Yrke 

och framtid - intresseguiden. Eleverna fick svara på 12 frågor vars svar ledde till en profil där 

olika yrken, som skulle kunna passa för eleven, presenterades.  

Därefter följde en diskussion i hela klassen då varje elev redovisade sitt resultat och fick dela 

sina tankar kring detta. Vi kom också in på lön och diskuterade vad som påverkar lönen för 

olika arbeten. 

Flera elever hade frågor kring skatt så vi bestämde att vi skulle ha några lektioner i 

samhällskunskap om detta. 

 

Åk 6-9 hade undervisning i sex och samlevnad måndagen den 23/11. Eleverna fick först se en 

film från AV-media ”Snacka om sex – puberteten” som på ett bra sätt tog upp vad som händer 

under puberteten. Efter filmen blev det tid för frågor där eleverna fick möjlighet att ta upp 

saker de undrade över. 

Efter en kort rast blev det en stund med ordkunskap där eleverna fick förklara eller få 

förklarat för sig vad olika ord betyder. Därefter gjordes en 4-hörns övning där eleverna fick ta 

ställning till olika frågeställningar genom att gå till olika hörn i klassrummet. 

Exempel på frågeställning: 

Du är kär i någon som inte är kär i dig. Åtminstone visar han eller hon inte det. Vad tycker du 

om det? 

• Det är härligt att vara kär. Det gör inte så mycket om det inte är besvarat. 

• Helt meningslöst. Bättre att rikta in sig på någon annan. 

• Det är bättre att det är obesvarat. Det blir bara en massa problem i verkligheten. 

• Öppet hörn, eget förslag 

När eleverna valt sitt hörn och tagit ställning fick de sedan förklara hur de tänkt och varför de 

tyckte som de gjorde. Lektionen avslutades med att alla fick skriva en anonym utvärdering av 

lektionen. Av utvärderingen kunde man bland annat läsa att de tyckt det varit intressant att 

höra kompisarnas åsikter, roligt med 4:hörnsövningen och att de fått nya kunskaper. 

 

Tisdagen den 1 december hade eleverna i 3-5:an en lektion kring ”Framtidsdrömmar och 

yrkesvägledning”. 

Lektionen började med samtal om ordet arbete och yrke. Utifrån några jobb läraren hade haft 

pratade vi om vad olika yrken kan innebära. Eleverna fick också ge exempel på och förklara 

vad man gör inom några yrken de själva kände till. 

Därefter fick varje elev en lapp med ett yrke. Klassen delades in i två delar och uppgiften blev 

att skapa ett drama där dessa yrken fanns med, men utan att nämna dem vid namn. Efter 

respektive drama fick den andra gruppen gissa vilka yrken som funnits med i dramat. 

  

Torsdagen den 10 december hade alla klasser pysseldag, samtidigt som de fick träna på sina 

framträdanden inför morgondagens julavslutning. 

Klasserna gjorde följande pyssel: 

6-9: 



Tomteluvor av garn, sockerbitslyktor, handgjorda julkort, apelsiner med nejlikor och 

popcorns- girlanger. 

Samtidigt som alla pysslade lyssnade vi på trevlig julmusik i bakgrunden. 

3-5: 

Fina juldekorationer i form av stjärnor och julkulor. Stjärnorna gjordes av inslagningspapper  

som först viktes och därefter klipptes till dekorativa julstjärnor. Julkulor gjordes av vanliga 

engångstallrikar som målades i härliga färger. När de torkat dekorerades de med utklippta 

granar, stjärnor, tomtar och mycket mer. 

F-2: 

Papperstomtar tillverkades samtidigt som vi lyssnade på julmusik. Eleverna fick även titta på 

en julfilm. 

 

 

 

Julavslutningen 2020 
 

Detta år kunde tyvärr inte skolans julavslutning arrangeras som en stor öppen härlig fest för 

alla på grund av restriktionerna kring coronaviruset. 

Visionen var ändå densamma: 

Christmas Celebration - fira och vara tacksamma för höstterminens alla segrar. Eleverna får 

skapa och leda olika projekt/utmaningar. 

Vi hade en härlig fest för alla elever tillsammans med den personal som möter eleverna varje 

dag i skolan. 

Klasserna fick förbereda sång, dans och sketcher, som de sedan visade upp för alla närvarande 

under julavslutningen. 

6-9:an framförde en rockigare variant av jullåten ”Little Drummer Boy”. Eleverna fick 

använda olika instrument och fick välja mellan att spela piano, gitarr, tamburin, trummor eller 

att sjunga. 

Eleverna i 6-9:an dansade även två olika danser: Dansen till ”Jerusalema” och en showdans 

till Crazy Santa Dance. 

3-5:an dansade och showade till låten ”Here comes Santa Claus”. 

F-2:an dansade och showade till låten ”Jag är en astronaut”. 

Efter dessa framträdanden gick respektive klass till sina klassrum där de hade roliga lekar 

tillsammans. 

Julavslutningen avslutades därefter i restaurangen med ett minijulbord, julgröt, julmust och 

andra godsaker. 

Innan eleverna gick på jullov fick de en julklapp av skolans ordförande. 

Julklappen innehöll den traditionsenliga chokladtomten. 

 

 

 

Studiebesök och temadagar under vårterminen 2021 

 
Kemins dag 2020 handlade om hur vi kan återvinna fosfor som är ett viktigt ämne för 

konstgödsel. Eleverna i åk 6-9 fick den 8 januari göra detta experiment och även lära sig lite 

om konstgödselns historia.  

Den 15 januari fick eleverna i åk 3-5 göra samma experiment för att återvinna fosfor. 

 

 

 



Samer åk F-2 

Den 1 februari hade åk F-2 en lektion om minoriteten samerna. I början av lektionen berättade 

läraren om samernas historia, deras land Sapmi, att de har en egen nationaldag den 6:e 

februari, ett eget språk. Eleverna fick även veta hur samerna bodde förr och lite om 

renskötseln. 

Därefter fick klassen se några korta filmklipp ”Landet Sapmi och folket samerna” och från 

UR ”Samernas nationaldag – Lilla Aktuellt”. Sen följde en frågestund och lektionen 

avslutades med att eleverna fick färglägga samernas flagga. 

 

Samer åk 3-5 

Den 2 februari hade åk 3-5 en lektion om minoriteten samerna. De fick börja lektionen med 

att säga vilka de fem olika svenska minoriteterna är. Därefter berättade de vad de kände till 

om samerna. Det blev bra repetition för de äldre och en del ny kunskap för de yngre eleverna. 

Eleverna såg sen en film från AV-Media ”Samer” som handlar om samernas historia, kultur 

och om hur de lever idag. De fortsatte med en frågestund om filmen och fick slutligen välja 

mellan att färglägga en samepojke eller en sameflickas kolt. 

 

Samer i åk 6-9:an 

Tema om samerna med i 6-9:an började med en kortfattad genomgång av de fem nationella 

minoriteterna och deras språk. Därefter samtalades om Sápmi, om språket och om vem som är 

same. Vi pratade även om vad ett urfolk är och gav exempel på olika urfolk på jorden. 

Därefter lyssnade vi på när några samer jojkar. 

Vi avslutade med att se en film om rennäring och kalvmärkning. 

 

 

Tema sex och samlevnad i åk 6-9 

Måndagen den 1 februari hade åk 6-9 en tema-eftermiddag om sex och samlevnad. Inför 

denna  hade eleverna önskat att vara uppdelade i en tjej-grupp och en kill-grupp, vilket de inte 

varit de senaste gångerna. Frågorna som diskuterades hade eleverna vid ett tidigare tillfälle 

fått förbereda och skriva anonymt. Även nya frågor kom upp under eftermiddagen, och 

diskuterades i grupperna. 

En reflektion efter eftermiddagen är att när klassen var uppdelad, var det fler elever som 

deltog i diskussionen och de kände sig mer bekväma med att ställa frågor. 

  

Tema sex och samlevnad i åk 4-5 

Eleverna i åk 4-5 hade en eftermiddag med tema puberteten torsdagen den 4 februari. 

Lektionen började med att de fick skriva anonyma frågor på lappar. Därefter följde en öppen 

och givande diskussion/frågestund om vad som händer när man kommer in i puberteten. I 

utvärderingen som eleverna skrev efter lektionen framkom att flertalet var nöjda med 

upplägget och att de fått svar på frågor som de haft. 

 

 

USA-temaveckor v. 9 – 14 både för klass 3-5 och 6-9 

 

Måndagen 1 mars - Uppstart av temaveckor USA 

Rektor Annika samlade klasserna 3-5 och 6-9 och introducerade temaveckorna som båda 

klasserna skulle ha under några veckor fram till påsklovet. Hon fokuserade på höjdpunkten: 

Att skolan skulle få besök av ordförande Christer Segerliv som har en mångårig erfarenhet av 

att resa i USA och stora kunskaper om landet både vad det gäller befolkningen, naturen, 

djurlivet, geografi m.m. 



Alla elever blev mycket förväntansfulla och entusiastiska inför det kommande besöket! 

  

Fredagen 5 mars - Besök av ordförande Christer Segerliv kring tema om USA 

Klasserna 3-5 och 6-9 samlades på morgonen i samlingssalen som var dekorerad i USA-tema 

med olika saker som eleverna i klass 3-5 hade ritat och målat. 

Ordförande Christer hade med sig olika spännande saker från sina resor till USA som han 

visade eleverna. Han visade även bilder /filmklipp på kända byggnader, nationalparker, 

Redwood träden mm, och berättade mycket underhållande om alla saker och platser. Eleverna 

var mycket intresserade och ställde löpande frågor om allt möjligt som de ville veta. 

Eleverna tyckte det var jätteintressant och roligt och det visade de spontant genom att ge en 

lång, stående ovation som TACK till ordförande Christer för att han kom! 

  

Hela temadagen avslutades med en gemensam lunch för samtliga elever och personal  i USA -

stil och de serverades BBQ-ribs, chicken wings, BBQ-sås, pommes frites och coleslaw sallad.  

Som en extra överraskning bjöds även på amerikansk ”apple cobbler” med vaniljsås. 

 

Klass 6-9 hade temaveckor om landet USA utifrån följande delar av kursplanen i engelska: 

"Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan 

av språkkunskaper. 

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar 

att utveckla sin förmåga att 

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och 

delar av världen där engelska används." 

 

Varje elev fick välja ett område eller två inom landet USA som de ville fördjupa sig i för att 

därefter  på något sätt presentera detta inför klassen.  

De valde bland annat att presentera olika slags musik, sport som t ex Amerikansk fotboll samt 

olika specifika högtider som endast firas i USA bl. a Martin Luther King's Day, Veterans' Day 

etc. Eleverna var mycket kreativa och presenterade det på ett mycket intressant och 

inspirerande sätt. Det blev också tillfälle för varje elev att ställa frågor till varje presentatör 

som hade läst in sig på just "sitt område".  Varje elev hade också skapat några frågor utifrån 

sin presentation som sedan sammanfördes till en Kahoot. När alla presentationer var gjorda 

tävlade alla i Kahoot-spelet vilket blev ett roligt avslut på dessa temaveckor. 

 

Klass 3-5 hade också några temaveckor om landet USA utifrån följande delar av kursplanen i 

engelska: 

"Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan 

av språkkunskaper. 

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar 

att utveckla sin förmåga att 

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och 

delar av världen där engelska används." 

  

Eleverna fick välja att arbeta i grupp eller enskilt.  

De yngre eleverna valde att arbeta tillsammans om djur i USA och då specifikt om alligatorn 

och bisonoxen. De visade sedan bilder och berättade lite fakta om dessa djur.  

De äldre eleverna valde ett område eller två inom landet USA som de ville fördjupa sig i och 

sedan på något sätt presentera inför klassen. Eleverna var mycket kreativa och presenterade 

det på ett mycket intressant och inspirerande sätt. Det blev också tillfälle för varje elev att 



ställa frågor till varje presentatör som hade läst in sig på just "sitt område".  Alla elever var 

nöjda med temaveckorna och tyckte att det hade varit roligt och spännande. 

  

 

Torsdagen den 25 mars hade åk 3-5 en lektion där de fick släppa loss sin fantasi och 

kreativitet i olika påsk-pyssel. De gjorde egenkomponerade påskkort med olika påskmotiv. 

Några valde att pärla kycklingar, kaniner och hönor. Sedan strök de pärlorna med ett strykjärn 

så att de smälte ihop till fina  påsk-dekorationer. 

Eleverna i F-2:an fick göra olika sorters kycklingar, pappersägg och påskharar genom att måla 

och klippa. 

 

Fredagen en 26 mars, sista skoldagen innan påsklovet, hade personalen förberett en liten 

överraskning för eleverna. 

Under lunchen kom personalen, iförda varsin kycklingmössa, dansande till låten ”Chicken 

Techno”. 

Därefter uppmanas alla elever att komma upp på dansgolvet. 

De blev instruerade att alla skulle dansa den berömda fågeldansen och därefter skulle alla få 

påskgodis. 

Fågeldansen och utdelningen av påskgodis blev en succé och ledde till många skratt. 

 

 

Tema SPANSKA 2021-04-09 

Eleverna i åk 6-9, som läser spanska som tillval, bjöd in övriga elever i klassen till en 

temalektion där de hade förberett olika presentationer om några länder där spanska är 

modersmål. Det var Colombia, Spanien och Bolivia som presenterades denna gång. De visade 

också olika filmklipp från olika event och unik musik/dans från dessa länder. 

Lektionen avslutades med att alla fick smakprov på några dessert-delikatesser från dessa 

länder - det var Bröllopskaka, Torta de tres leches Flan och även Mojito. 

Detta uppskattades mycket av samtliga! 

 

 

Fredagen den 28 maj hade skolan en härlig Vårfest. 

Eleverna i årskurs 5-9 planerade och genomförde vårfesten tillsammans med sin 

hemkunskapslärare. De gjorde detta dels för att träna på de olika kunskapskraven i 

hemkunskap men även för att träna i att genomföra ett segerrikt projekt. 

Eleverna blev indelade i olika team kring dukning, dekoration, matlagning och dessert. 

När allt var färdigt, enligt menyn, serverades den för samtliga elever och all personal. 

Menyn bestod av: 

Huvudrätt: 

- Ribs 

- Ost/Bacon Chorizo 

- Southern Fried Chicken 

- Pommes 

- BBQ-sås 

- Bearnaisesås 

- Buffalosås 

- Chilicheese 

- Coleslaw 

Dessert: 

- Snickerskaka 



- Mini Oreo milkshake 

- Cheesecake 

- Morotskaka 

Vårfesten blev ett lyckat projekt och eleverna var mycket nöjda. 

 

 

Den 3-4 juni var det dags för läsårets sista hajker/äventyrsdagar för samtliga klasser. Tyvärr 

kunde vi inte genomföra någon övernattning på grund av Corona-restriktionerna. 

  

Eleverna i klass 6-9 hade en fantastisk dag på Ven där de hyrde cyklar för att kunna cykla runt 

på ön. De stannade på olika platser där lärare Nils Malmström berättade lite kring öns historia. 

Senare grillade de vid havet, badade, spelade fotboll samt besökte öns hembygdsgård. Detta 

uppskattades mycket av eleverna. En äldre herre guidade och berättade på ett levande sätt om 

äldre tider och han var mycket glad över elevernas stora intresse. 

På fredagen anordnades en tipspromenad med frågor om Ven. Eleverna spelade även 

Dodgeball och de som ville fick prova på den mekaniska tjuren, och det uppskattades mycket. 

 

Torsdagen den 3:e juni åkte klass 3-5 på hajk.  

Efter samling på skolan bar det av till Landskrona där färjan till Ven väntade. En härlig båttur 

och sen blev det en heldag på Ven. En riktigt härlig dag med bästa tänkbara väder, cykling i 

fantastisk natur, bad i havet, besök på Tycho Brahe museum, matpauser med underbar utsikt, 

glass och härlig gemenskap mellan eleverna.  

När det var dags att åka tillbaka till fastlandet var eleverna supernöjda och njöt av ännu en 

skön och fläktande båttur. Dagen avslutades med härligt goda hamburgare som en av 

föräldrarna hade förberett när barnen kom till Camp Wild West. 

Eleverna åkte hem och sov hemma på grund av de rådande omständigheterna och de 

rekommendationer skolan tagit del av angående smittspridning av coronaviruset. 

På fredagsmorgon träffades eleverna först på skolan för att tillsammans planera vad de skulle 

bidra med på sommaravslutningen. Därefter åkte de till Camp Wild West för att njuta av bad i 

utomhuspool och ägna sig åt lekar som boccia och fotboll. Även denna dag visade sig vädret 

från sin bästa sida. Hajken avslutades med lunch på skolan. 

 

För åk F-2 såg dagarna ut så här: 

Torsdagen: 

Eleverna i åk 2 fick gå på ”Uppdrag i vildmarken”, där de fick möta flera roliga utmaningar 

såsom bergsklättring, ta sig över ån, båtrace och de fick äta sin egen matsäck i skogen. 

Eleverna i förskoleklassen fick ta en promenad i skogen och samla naturmaterial, som de 

sedan fick använda för att skapa fina tavlor. Därefter fick de genomföra en spännande 

skattjakt, och sedan återsamlades klassen för att äta glass. 

Efter glass-stunden fick eleverna gå till en bild- och en träslöjdsstation där de fick tillverka en 

elefant som de sedan målade. 

Dagen avslutades med lägerbål och grillning. 

Fredagen: 

Eleverna tränade inför skolavslutningen och genomförde några aktiviteter såsom bullriding 

och blåsrör. 

 

 

 

 

 



Skolavslutningen 2021 
 

Torsdagen den 10 juni hade skolan sin skolavslutning, som fick namnet Celebration Party. 

En höjdpunkt på årets skolavslutning var skolans "Hall of fame" där vi delade ut diplom till 

alla elever och lärare. Unika diplom med starka ord över varje individ. 

Naturligtvis fick samtliga klasser också göra sina inövade framträdanden med dans och/eller 

sång. 

Eleverna i F-2 sjöng en låt med egna ord till låten ”Det lilla ljus jag har”. 

Eleverna i 3-5:an hade sång och dans till låten "Celebration" - Playing for change, Song 

around the world. 

Eleverna i 6-9:an spelade, sjöng och dansade till låten ”Every Praise”. 

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 fick varsin sommarblomma som tack för det gångna läsåret. 

Några elever visade ett bildspel, som berättade om läsåret som gått. 

En rolig lek som aktiverade samtliga i lokalen hanns också med. 

Slutligen firades avgångseleverna i årskurs 9 med diplom och plakat. 

Festen avslutades med en måltid som bestod av en härlig hamburgerbuffé och glass. 

Innan eleverna åkte hem till sitt sommarlov fick de även sin sommarpresent, detta år en 

godisklubba formad som ett stort färgglatt hjärta. 

 

 

Investeringar 
 

Inköp av Volkswagen Caravelle 

Nätverksutrustning till fiber 
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