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Program inför planeringsdagar augusti 2017 
Följande program gäller för konferensdagarna 15/8-23/8 – med reservation för förändringar 
för oförutsedda situationer och behov. 

 
Måndag 14/8 
 
11:30-12:30  Möte med nyanställda (övrig personal börjar den 15/8) – Eriks rum. 
 
 
 

Tisdag 15/8 
 
08:30 – 09:30  Samling i N215, genomgång av planering för konf.dagar och generell info 

(personal, arbetsplatser, elevens val – enkät om när det ska ut på schemat, 
etc.). All personal 

 
09:30-10:00   Fika i personalrummet. All personal 
 
10:00-12:00  Eget arbete (komma iordning efter lovet) All personal 
 
12:00-13:00  Lunch på egen hand 
 
13:00-15:00 Mål och visionsarbete (inkl tid för kaffe på plats) i sal N215 samt 

presentation av arbetet med Värdeskaparna under torsdag och fredag 
eftermiddag. All pedagogisk personal samt resurspersonal och EHT. 

 
15:00-16:30 Arbete i A-lag med att planera arbetet med Värdegrundsmaterialet (steg 1) 

med utgångspunkt från era ideer från juni. Åk 7 i sal N215 A, Åk 8 i sal N215 
B och Åk 9 i sal N218. All pedagogisk personal samt resurspersonal och 
EHT. 

 

 Konkreta förslag – hur och vad? 

 Hur ska det följas upp – hur vet vi om vi lyckas? 
 
 

Onsdag 16/8 
 
08:00-09:30 A-lag Åk 7-9B, Åk7 och Åk9 (utom 9B) arbetar (steg 2) med planering av de 

första veckorna samt hur de ska arbete med värdegrundsmaterialet i resp. 
årskurs. Åk 7 i sal N215 A, Åk 9 i sal N215 B. All pedagogisk personal samt 
resurspersonal (kopplade till dessa A-lag). 
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 A-lag / mentorer Åk 8 samt 9B, träffar resursteamet och Erik och Britt-
Marie i sal N213 för planering av teambuilding och gruppdynamiska 
övningar med resp. klasser. (Ev boka tid med resursteamet mellan 10:00-
12:00) All pedagogisk personal samt resurspersonal (kopplade till dessa A-
lag). 

 
09:30-12:00 Planeringsmöte för spec. inkl skolledning. 

 Arbetsfördelning 

 Handledning resurser 

 Översiktsplanering 

 Övriga frågor 
 
09:30-10:00 Fika i personalrummet. All personal 
 
10:00-12:00 Planeringstid för A-lag – schemabrytande aktiviteter de första 

dagarna/veckorna. 
 

A-lag / mentorer Åk 8 samt 9B möjlighet att träffa resursteamet för hjälp 
och handledning inför planering av teambuilding och gruppdynamiska 
övningar med resp. klasser. 

 
12:00-13:00  Lunch på egen hand 
 
13:00-16:30  (tid inkl fika) Eget arbete förutom för de som berörs av nedanstående 

punkt. 
 
13:00-14:30 Möte gemensamt i sal N215 för ämneslag Ma/No, Sv och Eng ang vilka som 

ska ha ”Riktat stöd” (mån e.m. och ons f.m.) i åk 8 och åk9. Alla lärare som 
undervisar i dessa ämnen samt spec.lärare och de som har ”Riktat stöd” 
på schemat (inkl. skolledning). 

 
13:00-14:30 Lärare i idrott och hälsa planerar in vilka dagar under läsåret de tänker att 

de vill ha idrottsdagar så att detta kan komma in i kalendariet snarast. 
 
 

Torsdag 17/8 
 
08:30-09:30 Genomgång av nyheter i HeddaWisingskolan.com (Sjökort mm.), 

HeddaUndervisning.com – översikt samt intro till idén med Sharepoint / 
Office 365. All pedagogisk personal samt resurspersonal och EHT. 

 
09:30-12:00 (tid inkl fika) Eget arbete förutom för de som berörs av nedanstående 

punkter. 
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09:30-11:00 Möte för EHT i sal N218  

 Första planering av ev. EHM-upplägg 

 Planering av screening i olika ämnen 

 Arbete inför året 
 
09:30-11:00 Möte för lärare i Matte i sal N213 ang hur de ska arbeta med 

mattesatsningen det kommande läsåret. En konkret plan ska färdigställas. 
 
12:00-13:00 Lunch på egen hand 
 
13:00-16:30 Arbete med Värdeskaparna i sal N215 – Hur ska vi lyckas nå våra mål? All 

pedagogisk personal samt resurspersonal och EHT. 
  
 

Fredag 18/8 
 
08:00-11:00 Överlämning från Geresta / Brännan i sal N215.  All pedagogisk personal 

som undervisar åk7 samt resurspersonal och EHT. 
 

 Geresta 08:00-09:20 
 Bensträckare 09:20-09:40 
 Brännaskolan 09:40-11:00 

 
11:00-12:00   Lunch på egen hand 
 
12:00-15:30 Arbete med Värdeskaparna i sal N215 – Hur ska vi lyckas nå våra mål? All 

pedagogisk personal samt resurspersonal och EHT. 
 
Ca 15:30    Kort återsamling i sal N215. 
 
 

Måndag 21/8 
 
08:30-12:00 (tid inkl fika) Eget arbete förutom för de som berörs av nedanstående 

punkter. 
 
08:30-ca09:00 Kort möte i Eriks rum kring elever som inte varit nöjda med sin 

klassplacering inför åk7. Skolledning, kuratorer samt de berörda 
lärare/mentorer som kontaktas via mail om detta. 

 
12:00-13:00  Lunch på egen hand 
 
 



                              Sida 4 av 4 
 

                                         20170811 
 

Härnösands kommun 
871 80 Härnösand 
 

Stadshuset 
 
 

www.harnosand.se 0611-34 80 00 vx 212000-2403 

kommun@harnosand.se 0611-34 80 30 5576-5218 

 

 
13:00-16:30 (tid inkl fika) Eget arbete förutom för de som berörs av nedanstående 

punkter. 
 
13:00-15:00 Överlämning till assar/stöd – behov och stöd. Samt presentera 

översiktsplan för handledning. För all resurspersonal utom de som är 
kopplade till 7-9B, spec.lärare och ev. mentorer i särskilda fall samt 
skolledning. 

 
 

Tisdag 22/8   

 
08:30-11:30 (tid inkl fika) Eget arbete   
 
11:30-12:30 Lunch på egen hand 
 
12:30-14:00 Spec.pedlyftets upplägg presenteras av handledare (Carina B / Lena B) och 

förstelärare (Ann-Sofi F) presenterar sitt uppdrag. 
 
14:00-16:30 (tid inkl. fika) Genomgång av och kurs i Sharepoint (Office 365) och 

lägstanivån i förhållande till HeddaUndervisning.com. Ta med dator!! All 
pedagogisk personal samt resurspersonal. 

 

 
Onsdag 23/8 
 
08:30-ca10:00  Möte med all personal inför uppstart. I sal N215. 

 Info som ska ut 

 Hålltider 

 Genomgång av regler 

 Övriga frågor 
 
Ca10:00-12:00  Eget arbete 
 
12:00-13:00  Lunch på egen hand 
 
13:00-16:30  Eget arbete. 


