
Välkomna till 
Bergshamraskolan!

Öppet Hus 
torsdag 24 nov
Kl 18-19.30



Kvällens 

program

 18.00 och 18.30 Presentation av 

skolledningen m fl

därefter

 18.30-19.30 Pedagoger visar runt 

och berättar i klassrummen



Presentation Bergshamraskolan

 Antal elever – ca 300 elever 

 Förskoleklass-åk 6, tvåparallelligt

 Fritidshem lågstadiet och fritidshem mellanstadiet- Q-lan

 Hög behörighet bland lärare på skolan och i fritidshem

 Hög måluppfyllelse och högt meritvärde åk 9 (betyg) – 241 
Solna stad, Bergshamraskolan 270 (betyget B i nästan alla 
ämnen), hela landet 232



Elevhälsoteam (EHT)

Elevhälsoteam bestående av: 

-skolkurator, skolsköterska, 

specialpedagoger/speciallärare, biträdande 

rektor, rektor, skolpsykolog, skolläkare

-träffas varje vecka för att arbeta 

förebyggande och hälsofrämjande 



Specialpedagogens/speciallärarens arbete

 Vi ingår i Elevhälsoteamet (EHT) där aktuella elevärenden diskuteras en gång i veckan 

tillsammans med rektor, biträdande rektor, skolsköterska, skolpsykolog och kurator. Vi 

fungerar som en länk mellan arbetslaget och Elevhälsoteamet. 

 Vi arbetar förebyggande

• genom att arbeta utifrån det relationella perspektivet för att öka trygghet och trivsel för 

elever  

• genom pedagogisk handledning till pedagoger/resurser

• genom konsultation kring enskild elev med berörda pedagoger

• genom olika former av screening och andra tester för att upptäcka elever i behov av stöd i 

ett tidigt skede



Vi arbetar åtgärdande

• genom att arbeta med elever enskilt, i mindre 

sammanhang eller i klassrumsmiljö

• genom att ansvara för olika grupper, såsom 

läsgrupper och matematikgrupper

• genom att stötta pedagoger och elever med 

anpassat läromedel 



Screening

 I Solna stad genomförs Lexplorescreening på låg- och mellanstadiet. Alla 

lärare har tillgång till Lexplores reultatportal och olika former av 

läsutvecklingsprojekt. Screeningen genomförs i september.

 Lexplore kartlägger elevers läsning med hjälp av eye tracking och artificiell 

intelligens. I fyra steg kartläggs läsförmågan hos eleverna. Det börjar med 

elevens läsning där ögonrörelserna spelas in, fortsätter med en AI-baserad 

analys innan resultatet presenteras i resultatportalen. Det sista steget är 

arbetet i skolan – att lyfta läsförmågan hos alla elever oavsett resultat 

(information från Lexplore). 



Övrig screening
 Förskoleklass 

• Bornholmsmetoden

• Hur låter orden? (september och 

följs åter upp i april) 

• Skolverkets kartläggning, Hitta 

språket samt Hitta matematiken. 

 Årskurs 1

• Lexplorescreening

 Åk 2

• Ordkedjor som kartlägger hastighet 

och avkodning

• Skolverkets bedömningsstöd i 

svenska och matematik

• Lexplore

 Åk 3

• Nationella prov i svenska och 

matematik

• Lexplore



Forts övrig screening mellanstadiet

 Åk 4

• H4 (läsa ord per minut) under hösten och H5 under våren 

• Lexplore

 Åk 5

• Lexplore

 Åk 6

• Lexplore

• Nationella prov i svenska, matematik och engelska



Värdegrundsarbete-Hur jobbar vi?

 Förskoleklasserna arbetar mycket med värdegrundsarbete, att få 
ihop en trygg grupp, lära genom leken och få en trygg och bra 
skolstart för kommande år i skolan.

 Arbete i klasserna med materialet Hårda ord (jargong och 
språkbruk) lå 21/22

 Arbete För en trygg miljö på nätet och i skolan lå 22/23

 Fortsatt arbete med övningar från Friends, t ex 
värderingsövningar, gemensamma förhållningsregler i 
klassrummet.

 Faddergrupper (t ex åldersblandade aktiviteter).

 Målen med arbetet är att stärka gruppen/klassen, skapa en 
tryggare miljö i skolan och minska kränkningar.



Trygghetsarbete

 Trygghetsgrupp bestående av skolledning, skolkurator, 

lärare och personal i fritidshemmet.

-Samarbete med Friends-värdegrundsarbete i klasserna på 

mentor.

-Friendsenkät varje år (nov).

-Skolans egen trygghetsenkät (ht och vt).

-Uppföljning i klasserna kring resultaten och hur man arbetar 

vidare.

-Rastaktiviteter och rastvärdar för god trygghet på 

skolgården. Möjlighet att skapa nya kompisrelationer.

-Fin skolgård med möjligheter till många aktiviteter.



Skolans egen 

Trygghetsenkät

Sedan 6 år tillbaka är målet att 
varje elev en gång på hösten och 
våren svarar på en enkät. 

Kurator återkopplar till eleverna så 
snabbt alla har svarat.

Klasslärare fortsätter att jobba med 
klassen och det som framkommit



Årshjul Trygghetsarbete
januari-mars

Arbete med 
Hårda ord

Utarbetande av 
skolans 

Värdegrunds-
deklaration

Skolans egen 
trygghetsenkät 

genomförs-
mars/april

Kärleksveckan-
feb

april-maj

påskpyssel 
stadieövergripande, 

träffa ny mentor

juni

Pi-dagen åk9- åk 1?

Rosceremonin

Utvärdering av 
trygghetsarbetet

augusti 

Arbete med 
värdegrund i 

klasserna utifrån 
Friends material

Rundvandringar nya 
elever

september-oktober

skolans egen trygghetsenkät 
(kurator)-okt

Fadderträffar åk1-3, F-2

Sångsamling FN-okt

november-
december

Friendsenkät-
nov

Julpyssel och 
julsamling 

stadieövergripa
nde-dec



Fritids

 F och åk 3

 Åk 1 och åk 2

 Åk 4-6

 Aktiviteter utifrån fritidshemmets 

läroplan

 Arbete med språk och 

kommunikation, natur och 

samhälle, skapande och estetisk 

verksamhet samt rörelse och 

utevistelse.



Fritidshem F-3
Vi är en verksamhet där kunskap och 

kreativitet värderas högt.



Kartläggning om vårt 

arbete

 Om: Vi ser varandras olikheter som tillgångar

 För: Vi har en tillåtande atmosfär där alla får 

växa och utvecklas. 

 Genom: Vi ser trygghet, delaktighet, 

inflytande och ansvar som en förutsättning 

för lärande.



Rastaktivitet

• Vi har en rastgrupp en gång i månaden. Då planerar vi de 

olika aktiviteterna som samarbetsaktiviteter, pulshöjande 

rörelser, dans och musik. 

• Aktiviteterna är för det mesta ledarstyrda vilket ger 

pedagogen en möjlighet att observera hur eleverna arbetar 

med sina rörelser samt sociala förmågor

• Målet med detta är att de styrda aktiviteterna ska öka 

tryggheten, rörelseglädjen samt gemenskapen mellan 

eleverna. 

• Tryggheten utökas på skolgården och eleverna känner sig 

gladare och piggare.



Hur lär barnen på 

fritidshemmet

Fritidshemmets lärande

• Olika styrda aktiviteter på
fritids (skapande och 
digitalisering)

• Leken (fritidsgympa och 
rastaktivitet)

• I möten med andra

(samling)



Q-lan 

fritidshem

Verksamhetens lokaler är fristående 
från skolan men ligger inom skolans 
område.

Vi delar lokalen med 
tonårsverksamheten som har kvälls-
och helgöppet.

Lokalen är inredd för att passa fritid 
för åk 4 och uppåt.



Vad utvecklar eleverna?

 Genom olika aktiviteter utvecklar eleverna 

dessa förmågor:

• Fantasi och kreativitet

• Motorik

• Social kompetens

• Språk 

• Lära sig fungera i grupp

• Självkänsla 



Mellis

 Qlans verksamhet bygger mycket på 
eget ansvar och social träning.

 Vi serverar ett varierat mellanmål på 
anläggningen i en trivsam miljö.

 Under mellanmålet blir det 
socialiserande för barnen där bl.a. 
regler, normer och värderingar 
bearbetas.



Öppen 
verksamhet

I den dagliga öppna verksamheten erbjuds bl.a. TV spel, hobby 
med pärlor, ritande, lego, kaplastavar, pingis, det finns ett större 
antal sällskapsspel m.m. Vi har ”lugna rummet” där man kan ta 
det lugnt och t.ex. lyssna på musik eller poddar i hörlurar.

I uteverksamheten har vi tillgång till rollerblades, skateboard, 
frisbee, styltor, hopprep m.m.  



Ledarledd 
verksamhet

Den fasta personalen håller i varsin 
verksamhet.

Idag erbjuder vi hobby, veckokryss 
och fredagskul.

Vi har även möjlighet att nyttja 
gymnastiksal.

Vid regn visas engelskspråkig film 
med svensk text för att på ett lättsamt 
sätt öva upp hörförståelse, lära uttal, 
träna läsförståelse och läshastighet.



Makerspace

Möjligheter för elever och personal att 

arbeta med programmering, film, 

teknik och skapande i olika former.

Exempelvis: 

 Green screen

 i Movie

 Bee Bots 

 Lego



Elevråd och Matråd

-Elevrådet träffas ungefär en gång i månaden

-Alla klasser har representanter till Elevrådet.

-Matråd två gånger per termin, tillsammans med 

Sodexo

-Lyfter aktuella frågor som rör studiero, trivsel och 

trygghet.



Övrigt

✓ Skolbibliotek där eleverna kan låna böcker 

✓ Samarbete med Överjärva gård/Solna naturskola 
som alla klasser besöker 

✓ Solna Kulturskola har aktiviteter på skolan

✓ Närhet till natur, skog, bad och Ulriksdals 
slottspark

✓ Föräldraråd

✓ Bra skolgårdar med stora lekytor för barnen

✓ Närhet till naturen

✓ Närhet till Svedenbadet

✓ Fadderverksamhet 

✓ Fristående lokaler på fritids, ej i klassrummen 

✓ En känsla av ”skolan mitt i byn” 

✓ Nära till IP



Instagram
 Bergshamraskolan har ett Instagramkonto där vi visar upp delar av 

verksamheten för större inblick kring det dagliga arbetet. 

 Självklart tar vi inga bilder på ansikten på grund av GDPR. 

 bergshamraskolan_solna



Kontaktuppgifter vid frågor

 Bitr rektor Camilla camilla.lundberg@solna.se Skola F-6

 Rektor Conny conny.lindberg@solna.se Fritidshemmen

mailto:camilla.lundberg@solna.se
mailto:conny.lindberg@solna.se

