Elevboken – vårt verktyg för planering, reflektion och
information mellan målsmän, elever och pedagoger
Målgrupp
Pedagoger år 6-9
Sammanfattande beskrivning av utvecklingsarbetet
Från och med nuvarande läsår har vi, tillsammans med ett bokförlag, producerat vår
egen elevbok. I den hittar elever och målsmän information om allt ifrån kalendarium,
kalender, pedagogisk information från respektive ämne, pedagogiska utvecklingstips
och mycket mer. Alla elever i år 6-9 använder idag elevboken på daglig basis.
Bakgrund
Nya Elementar är en F-10 skola som ligger i Bromma. Skolan startade, i sin nuvarande
regi, 1999. Hösten 2002 flyttade vi in i vår nyrenoverade funkisskola där de gamla
detaljerna är bevarade och blandade med de moderna för att fungera i skola här och nu.
Lokaler och organisation har planerats utifrån gemensamma visioner av verksamheten
framtagna av pedagoger och skolledning där eleven står i centrum och ska få gå i en
skola i världsklass. Idag har Nya Elementar cirka 200 elever i år F-5 och i år 6-10 cirka
600 elever.
Skolans organisation
Skolan är uppdelad i fyra olika enheter; F-5, 6-9, särskola och resursskola. År 6-9 är
uppdelade i fyra arbetslag. Arbetslagen består av cirka 132 elever (66 st/år) och 10-12
pedagoger samt en biträdande rektor. Det finns två syskonarbetslag med elever i år 6
och 8 och två syskonarbetslag med elever i år 7 och 9. Arbetslagen har sina egna
hemvisten och pedagogerna delar på sitt arbetslagsrum. Inom arbetslagen jobbar vi med
flexibla undervisningsgrupper men fasta mentorsgrupper (ca 16 elever/mentor).
Skolans vision
Vår övergripande vision har genom åren varit: Eleven i centrum – utveckling här och
nu, varje dag. Nya Elementars idé är att varje elev, utifrån sin potential, ska få möjlighet
att utveckla sin lust till lärande och nyfikenhet på omvärlden, sin självtillit och sitt
egenansvar, goda ämneskunskaper samt kunskaper att erövra kunskaper. Nya Elementar
ska vara en skola där aktiva världsmedborgare utbildas och får bästa tänkbara start i
livet.
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Hörnstenar
Tillsammans har vi utarbetat sex hörnstenar som är gemensamma för hela skolan.
Hörnstenarna har vi genom åren hållit fast vid genom att varje år utvärdera och
förtydliga. Hörnstenarna har en sammanhållande effekt och underlättar samarbetet
mellan verksamheter samt ger elever, en konkret bild av hur vi arbetar för att nå målen.
Våra hörnstenar är: små och flexibla undervisningsgrupper, mentorskap, arbetsplaner,
ämnesintegrering, reflektion och utvärdering, inspirerande och lärande miljö. Kring
dessa hörnstenar tror vi på Elevboken, framtagen just för den egna skolan.
Elevboken – beskrivning av utvecklingsprojektet
Sedan flera år tillbaka har arbetslagen år 6-9 använt sig av en egenproducerad
elevkalender/loggbok. En av skolans medarbetare utformade en mall som sedan
uppdaterades varje år, kopierades upp till alla eleverna och sattes in i A5-pärmar.
Eftersom elevboken varit obligatorisk, ett arbetsmaterial i alla ämnen, valde vi inför
läsåret 08/09 sedan att utveckla den ytterligare ett steg. Vi samarbetade då med Håkan
Vitestam som även producerat en elevbok tillsammans med andra grundskolor.
Under läsåret 08/09 pågick ett arbete kring fortsatt utveckling. Med en väl tilltagen
tidsplan och en ansvarig arbetsgrupp med projektledare kom vi fram till den elevbok
som vi har idag. Pedagoger från olika ämnen, olika arbetslag och så klart eleverna har
varit delaktiga i utvärderingar och kommit med nya förslag på vad Nya Elementars
Elevbok ska innehålla.
För att få en nystart valde vi att samarbeta med ett nytt företag (www.koordinera.se)
som hjälpt oss att ta fram nuvarande layout. Vår egen projektledare Tove Mejer har
sammanställt och bidragit till innehållet som det ser ut idag. Inför nästa läsår pågår och
fortsätter förbättringsprocessen som även kommer att leda till en handledning för
skolans pedagoger främst för att stärka varje mentor i sitt uppdrag.
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Så här skulle ett besök hos oss kunna se ut:
• Kort organisatorisk presentation av skolan.
• Varför elevbok? Varför reflektion?
• Hur utformades elevboken? Vilket innehåll har den?
• Hur använder vi den i vår undervisning och vilka vinster ser vi?
• Ni får möta elever och personal från år 6-9.
Kontaktperson
Annelie Åkesson, tfn 08 - 508 077 56 eller e-post:
annelie.akesson@utbildning.stockholm.se
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