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Mer om Lindeborgsskolan
Utvecklingsarbetet på Lindeborgsskolan
Lindeborgsskolan deltar sedan tre år i ett nationellt matematiksatsningsprogram genom
Sveriges Kommun och Landsting, SKL, men också sedan två år i Skolverkets
Matematiklyftet. Syftet med detta är att utveckla vår undervisning i matematik.
Vi deltar också sedan tre år i Malmö stads språksatsning som innebär att vi fokuserar på
språket i skolans alla ämnen.
Bedömning, formativ bedömning, är också ett av våra utvecklingsområden. Med detta vill
vi att lärarna ska utveckla ett arbetssätt där man hela tiden har en dialog med eleverna
om deras lärande, målet med undervisningen och var eleven befinner sig i detta.

Inflytande
Lindeborgsskolans elever ska ges möjlighet att ta ett stort ansvar för skolverksamheten
genom klassråd, elevråd, matråd och kamratstödjare, men också i det dagliga arbetet.
Vi vill att klimatet på skolan ska vara tillåtande och präglas av respekt för varandras
olikheter.

Värdegrund
Vi har en antimobbningsplan som nära ansluter till den så kallade Farstamodellen. Varje
situation med misstänkt mobbning utreds och föräldrarna kontaktas om deras barn varit
inblandade i kränkande behandling.
En viktig del i att förebygga mobbning är att vuxna finns bland barnen och att eleverna
vet att de kan och ska vända sig till de vuxna med sina problem. Eleverna ska tas på allvar
och kunna lita på att de vuxna vidtar åtgärder. De vuxna ska finnas till hands vid raster
och i matsal och där ta ansvar för att tillsammans med barnen ge plats för alla.
Värdegrundsarbete och Likabehandlingsplanen är grundstenar i detta arbete.

Föräldrasamverkan
Föräldrakontakten och samverkan med föräldrarna är också en viktig del i skolarbetet.
Föräldrarna kallas till ett klassmöte minst en gång per termin. På klassmötet utser man
representanter samt en sammankallande till ett klassråd. Klassrådet träffas efter behov
och intresse. Klassrådet utser en-två representanter till skolrådet som rektor kallar till
möte två gånger per termin. Kallelse och minnesanteckningar läggs ut på hemsidan.

