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VVVääälllkkkooommmmmmeeennn   tttiiillllll   HHHjjjooorrrtttmmmooosssssseeessskkkooolllaaannn   

 

Välkommen till Hjortmosseskolan. Det finns flera 

fördelar med att du/ni väljer vår skola.  

Hos oss får du möjligheten att gå i en centralt belägen 

skola med elever från förskoleklass upp till år 9. Från år 

4 finns möjlighet att gå i musikklass. Vår skola är den 

enda i Trollhättan som har musikprofil.  

Skolans elevgrupp genomsyras av den mångfald vi idag 

möter i vårt samhälle.  

På vår skola möter du en mycket engagerad och 

kompetent personal.  

Samlad skoldag utan håltimmar säkras med hjälp av 

schemat.  

Närheten till centrum ger goda möjligheter till 

samarbete med Innovatum, N3, stadsbiblioteket, 

Högskolan Väst, ishallen och Älvhögsborg. 
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TTTiiillllllsssaaammmmmmaaannnsss   ssskkkaaapppaaarrr   vvviii   eeennn   tttrrryyygggggg   oooccchhh   

lllääärrraaannndddeee   ssskkkooolllmmmiiillljjjööö   

 

Vi på Hjortmosseskolan arbetar tillsammans med dig, 

för att du ska få en trygg och lärorik skolvardag. Vi 

anser att kunskap inte är ett färdigt paket, utan något 

som växer fram i ett samspel mellan dig, personalen 

och dina kamrater. 

Det betyder att du, tillsammans med skolans personal, 

arbetar aktivt med att utveckla dina förmågor. 

Detta gör vi genom att: 

 Du erbjuds en stimulerande och omväxlande 

undervisning. 

 Arbeta ämnesövergripande i form av tema och olika 

projekt. 

 Vi ser och utvecklar dina styrkor. 

 Det alltid finns vuxna som du kan vända dig till. 

 Vår skoldag är samlad 
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TTTyyydddllliiiggghhheeettt,,,   eeennn   sssjjjääälllvvvkkklllaaarrrhhheeettt   

 

Vi arbetar för att du skall kunna: 

 Förstå syftet med undervisningen. 

 Förstå innehållet i de olika kurserna. 

 Förstå kunskapskraven. 

 Medverka i upprättande av en individuell 

utvecklingsplan (IUP) och vid behov av 

åtgärdsprogram (ÅP). 
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DDDuuu   tttyyyccckkkeeerrr,,,   vvviii   lllyyyssssssnnnaaarrr   

 

Det är viktigt för oss att du visar intresse för din 

utbildning och framför dina åsikter. 

Tillsammans ser vi till att vårt arbete utvecklas, 

utvärderas och förnyas. Du ges möjlighet att på olika 

sätt påverka vår gemensamma skolvardag genom att 

du som elev: 

 Aktivt deltar i klassråd, elevråd, matråd och 

kulturråd. 

 Deltar i utvärderingar. 

 Aktivt arbetar med din digitala individuella 

utvecklingsplan, Unikum. 

 Aktivt deltar i arbetet kring Likabehandlingsplanen. 

 Utformar förhållningsreglerna genom representation 

i elevrådet. 

 Som förälder och vårdnadshavare medverkar i 

föräldrarnas referensgrupp. 



 

Hjortmosseskolan - Lokal arbetsplan läsåret 2014/2015 
 

 

 

VVViii   ääärrr   ooollliiikkkaaa,,,   mmmeeennn   ääännndddååå   llliiikkkaaa   

 

Hos oss blir du accepterad för den du är. Med 

Hjortmosseskolans likabehandlingsplan som stöd 

arbetar vi för att du ska bli en del av den mångfald som 

genomsyrar verksamheten. För att skapa acceptans och 

ett tillåtande klimat tar vi hjälp av: 

 Elevhälsoteamet, som består av rektor, kurator, 

skolpsykolog, skolsköterska och specialpedagog. 

 CPS (Collaborative Problem Solving). Individbaserat 

problemlösningsarbete i samspel med föräldrar, 

skolans personal och övriga elever. 

 Gemensamma förhållningsregler som kontinuerligt 

följs upp i diskussioner med eleverna. 

 


