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Söderholmsskolan
Ingress
Söderholmsskolan - en skola för framtiden - är en kommunal grundskola som
ligger i Vårberg, vackert belägen ett stenkast från Mälarens strand och med
gångavstånd till Vårbergs centrum. Skolan är trygg och trivsam och har ca
485 elever från förskoleklass till åk 9 samt 80 personal. Skolan är
organiserad i arbetslag F-3a, F-3b, F-2c, åk 4-5 samt åk 6-9.
Fritidhemspersonalen ingår i arbetslagen F-3 och bidrar till elevernas
utveckling och lärande genom samverkan. Skolan har en öppen
fritidsverksamhet för elever i årskurserna 4-6 och en bemannad elevcafeteria
för åk 6-9.
Personalen i skolans samtliga verksamheter visar på stort engagemang och
skicklighet, de ser möjligheter och bidrar till skolans positiva utveckling.
Skolans samlade kompetens är mycket hög. Den unika elevsammansättningen
bidrar till en hög trivsel hos såväl elever som personal. Skolans elever känner
sig trygga, sedda och upplever att de får mycket stöd och hjälp.
Alla som arbetar i skolan anser att varje elev som går på Söderholmsskolan
ska få en utbildning av hög kvalitet som ger eleverna kunskaper för livet, en
vilja och möjlighet att välja sin egen framtid.
ÅTAGANDE



Varje elev på Söderholmsskolan ska med rätt stöd och stimulans ges
möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån läroplanens mål.
I början av höstterminen har lärarna elevkonferenser där samtliga mentorer
får information om sina blivande elevgrupper. Här lyfts specifikt elever
med särskilda behov fram i syfte att upprätta en framåtsyftande plan för de
insatser och åtgärder som eleven initialt behöver. Mentorn för kontinuerlig
dialog med vårdnadshavarna om elevens kunskaps- och sociala utveckling.
Varje termin upprättar lärarna skriftliga omdömen i varje ämne. Dessa
används som underlag till utvecklingssamtal som hålls en gång per termin.
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Lärare i skola och fritidshem planerar tillsammans med sina elever
undervisningen efter stigande ålder och mognad. Lokala pedagogiska
planeringar, LPP, upprättas som sedan tydliggörs för elever för att
säkerställa att alla är på väg mot samma mål. Under undervisningens gång
utvärderar lärare tillsammans med sina elever hur väl man förhåller sig till
målen i LPP:n. Lärare i skola och fritidshem planerar undervisningen
utifrån ett språkutvecklande och varierande arbetssätt för att tillgodose
elevernas olika förutsättningar, behov och lärstilar.
När lärare upptäcker att en elev har svårt att nå de uppsatta målen tas detta i
första hand upp med kollegor i arbetslaget för att där se om gemensamma
insatser kan leda till förbättrat resultat. Om det trots insatserna inte leder till
förväntat resultat, upprättar läraren en pedagogisk utredning för att
tydliggöra elevens aktuella behov av stöd. Ansvarig mentor tar kontakt med
specialpedagog som avgör om elevärendet behöver tas upp i
Elevhälsoteamet, EHT.


Söderholmsskolan ska erbjuda såväl elever som personal en
utvecklande, trygg och trivsam psykosocial och fysisk arbetsmiljö.
Gemensamt förhållningssätt ska råda hos all personal och alla elever ska
veta vem de kan vända sig till, när de behöver prata med en vuxen på
skolan. Planen mot diskriminering och kränkande behandling ska
implementeras och praktiseras av skolans personal så att den tydligt
genomsyrar skolans alla verksamheter. Lärare i fritidshemmet tar stort
ansvar för rastverksamheten genom att ha planerade aktiviteter som tränar
elevernas sociala utveckling.
Som ett led i vår hälsosatsning erbjuder skolans hälsocoach regelbundet
olika fysiska aktiviteter, för såväl elever som personal. Syftet med skolans
satsning på hälsocoachen är att skapa ett hälsotänk, inspirera till motion
samt en hälsosam livsstil både hos personal och hos elever.
Skolan har elevstödjare som arbetar för att elever ska ha en trivsam och
givande tid i skolan. Elevstödjarnas ansvarsområden är konflikthantering,
akutstöd, stötta elever i behov av stöd i klassrummet i olika övningsämnen,
på raster samt vara en del av skolans antimobbningsteam. De arbetar nära
elever, mentorer, föräldrar, kurator och specialpedagoger samt
rastverksamhetens personal och klubbenverksamheten.
Antimobbingteamet träffas varannan vecka och följer upp eventuella
anmälningar och incidentrapporter. De arbetar förebyggande för att verka
för en god psykosocial arbetsmiljö i samverkan med övrig personal.
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Vi åtar oss att utveckla samarbetet med socialtjänst, polis, förskola,
skola och föräldrar.
Vi har ett föräldraråd och ett skolråd på skolan. Föräldrarådet är ett nätverk
för alla intresserade föräldrar till barn i Söderholmsskolan och ger
föräldrarna sin lagstadgade rätt att vara delaktig i skolans utveckling.
Skolrådet - ett arbetsutskott, så kallat skolråd, med valda ledamöter från
föräldrarådet, skolans personal samt elevråd träffas tillsammans med
skolledningen två gånger per termin för att förbereda föräldrarådets
sammankomster. Här ges även möjlighet att diskutera vissa frågor mer i
detalj.
Vi deltar i ett samarbetsprojekt med polis, socialtjänst och Skärholmens
skolor. Representanterna från skolan utgörs, beroende av projekt, av
skolledning, skolkurator, studie- och yrkesvägledare och skolsköterska.
Möten med förskolan sker höst och vår i syfte att stödja elevernas
utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Vid övergången till nya
verksamheter skall särskild uppmärksamhet ägnas de barn som behöver
särskilt stöd. Detta sker genom separata möten tillsammans med
elevhälsoteamet, förskolans personal och elevens vårdnadshavare.

RÄTTELSE

Vi är måna om att fullfölja våra åtaganden och är alltid beredda att se över våra
rutiner.
SYNPUNKTER / KLAGOMÅL

Vi tar tacksamt emot både negativa och positiva synpunkter.
Vi tar alla klagomål på allvar.
Vi tar oss an klagomål utan dröjsmål.

Synpunkter kan framföras till:
Rektor, AnnMarie Taylor 08-508 24972
Biträdande rektor, Cecilia Skoog 08-508 249 64
Biträdande rektor, Monwar Huda 08-508 472 79
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För skriftliga klagomål finns en speciell blankett att hämta på expeditionen.
VILL DU VETA MER?

Om ni vill veta mer om vår verksamhet finns vi på vår hemsida:
www.soderholmsskolan.se
Skärholmen 2012-11-01

AnnMarie Taylor
Rektor
Utbildningsnämnden
Adress: XNamndAdressX
Telefon: XNamndTelefonX
Telefax: XNamndTelefaxX
E-post: XNamndEpostX

Söderholmsskolan
Adress: Våruddsringen 202
Telefon: 08-508 249 60
Telefax: 08-508 249 61
E-post: soderholmsskolan@stockholm.se
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