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Storumans kommuns utbildningsplan har sin utgångspunkt i de
nationella styrdokumenten. I dessa anges inriktning, mål och
riktlinjer. Kommunen ansvarar för att verksamheten genomförs
enligt de beslut som fattas av riksdag och regering.

Vår lokala utbildningsplan lyfter fram områden som gynnar ett
livslångt hållbart lärande. Verksamheterna har stor frihet att välja
innehåll och arbetssätt för att nå de mål som finns uppsatta i
styrdokumenten, nationella såväl som lokala. Det är viktigt att lärare
och elever tillsammans tolkar målen och tar ställning till hur arbetet
ska läggas upp för att målen ska nås.
En tanke på vägen mot målen är att olika är bra och mångfald en
styrka.

GSPLAN
Normer och värden
Människors olikhet ska ses som en tillgång. Oavsett kön,
varifrån Du kommer, vilken sexuell läggning Du har eller om
Du är ung eller äldre ska Du ha samma möjligheter att
utvecklas i våra verksamheter. Att visa respekt och ta hänsyn
till varandra i alla situationer ska vara självklart och helt
naturligt.

Ansvar och inflytande
Du, som barn och elev, ska ges inflytande över Din utbildning. Detta
innebär att Du ska hållas informerad och delta aktivt i skolarbetet.

Elevråd är viktiga forum för att lyfta frågor som rör det som händer
i skolan. Du som är elevföreträdare ska erbjudas kompensation för
den undervisningstid som Du går miste om på grund av Ditt
uppdrag.

Kunskap och lärande
Personliga utmaningar ökar Din lust att lära. Skolan ska utgå från
Dina erfarenheter och förutsättningar för att Du ska kunna nå goda
resultat. Skolan ska vara lyhörd för Din nyfikenhet, initiativförmåga
och hjälpa Dig att utveckla Ditt självförtroende.

Att kunna läsa, skriva och räkna är grunden för ett livslångt lärande
och ska genom lek grundläggas redan i förskolan.

Entreprenörskap i skolan ska prioriteras och skolan ska använda sig
av varierande arbetssätt som gör att Ditt inflytande och Din
möjlighet att ta ansvar för Ditt lärande blir tydligt.

Hälsa och välmående
Skolan ska jobba aktivt för att Du ska må bra både psykiskt och
fysiskt. Varje skola ska kontinuerligt upprätta en
likabehandlingsplan. Musik och kultur ska användas som ett verktyg
för att Du ska kunna värdera och förstå omvärlden. Att få förståelse
och ha möjlighet att påverka stärker Din identitet och
Ditt välbefinnande.
Fysisk aktivitet i olika former ska vara givna inslag under skoldagen.
En näringsrik kost ska erbjudas och skolan ska jobba aktivt med det
alkohol-, tobak- och drogförebyggande arbetet.

Arbetsmiljö
Den psykiska och fysiska arbetsmiljön påverkar alla som vistas i
skolan. Relationer är en faktor som har stor påverkan på
arbetsmiljön. Engagemang från föräldrar och vårdnadshavare har
stor betydelse för Din utveckling och Ditt lärande. Skolan och
förskolan ska därför aktivt arbeta för att utveckla förtroendefulla
relationer med sin omgivning.

Arbetsmiljön ska erbjuda möjligheter att utvecklas, möjligheter för
reflektion och återhämtning. Ett systematiskt arbete ska pågå för att
säkerhetsställa att den psykiska och fysiska arbetsmiljön gynnar ett
aktivt och välmående lärande.

