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Planering för personal - avslutningsdag och konferensdagar juni 2020 
 
V24 
 
Fredag 12/6 
 
På fredag morgon kommer alla att få ett mail från Simon ca kl 08:30 med en länk till 
musikprogrammet från Kyrkan. Den länken innehåller då en vinjettbild via youtube med lite 
bakgrundsmusik. Med andra ord kan ni starta den med projektorn i klassrummet och sätta 
på ljudet redan innan eleverna kommer. Sedan startar musikprogrammet 09:10 åk 7, 10:10, 
åk 8 och 11:10 åk 9. Simon styr detta centralt för resp åk. Programmet för åk 7 och 8 är ca 22 
min, och lite längre för åk 9. Simon kommer att finnas tillgänglig support i ljushallen medan 
musikprgrammen körs. 
 

• 09:00 till ca 09:45 – Avslutning åk 7 i resp hemklassrum. Musikprogrammet börjar kl 
09:10.  

• 10:00 till ca 10:45 – Avslutning åk 8 i resp hemklassrum. Musikprogrammet börjar kl 
10:10. 

• 11:00 till ca 12:00 – Avslutning åk 9 i resp hemklassrum – tårtor och saft hämtas av 
mentorer i personalrummet innan de samlas i klassrummen. Musikprogrammet 
börjar 11:10. 

• 11:45 till 12:15 – Åk 9-eleverna går ut på skolgården och väntar där. 
• 12:15 – Erik säger några ord till alla elever i åk 9 + Stipendieutdelning + musikavslut 

(Twisted Teachers). 
• Ca 12:45 avslutningsfika/brunch i ljushallen – avtackningar mm. 
• 13:30 och framåt egen tid att samla ihop läsåret. 

 
 
Från måndag till och med onsdag serveras fika på f.m. 09.30 och på e.m. 14:00. Allt 
planeringsarbete på de tider som schemalagts nedan ska ske i skolan / på skolgården för attd 
et ska vara lätt med kontakter mellan de olika grupperna. 
 
V25 
 
Måndag 15/6 
 

• 08:00 till ca 08:30 Genomgång av planering konf.dagar. I ljushallen. 
• 08:30 till 13:00 Egen tid (inkl lunch) för att samla ihop läsåret 
• 13:00 till ca 13:30 Intro ämnesmötesplanering i ämneslag. I ljushallen. 
• Ca 13:30 till 16:00 Ämnesmötestid för gemensam års/terminsplanering. (7-9B – 

planerar i A-laget) Länk för protokoll samt länk till excelfil för planering kommer i 
Sjökortet. 
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Tisdag 16/6 
 

• 08:00 till ca 08:30 Introduktion av planering temaperioder (7-9B – egen A-
lagsplanering hela dagen). I ljushallen 

• 08:30 till 16:00 Planering temaperioder. I skolan. 
 
Onsdag 17/6 
 

• 08:00 till 13:00 (inkl tid för lunch) Fortsatt planering inför temaperioderna.  
• 13:00 till 14:00 Diskussion kring gemensamma rutiner – befintliga och ev behov av 

nya. I ljushallen. 
• 14:00 till 16:00 

o Övningsämneslärare – Teamsmöte med andra övningsämneslärare i 
kommunen. 

o EHT – möte om EHT-plan inför nästa läsår 
o Övriga egen tid för att samla ihop läsåret. 

 
Torsdag 18/6 
 

• 08:00 till 10:30 Grovplanering första skolveckorna A-lagsvis 
• 10:30 till ca 12:00 Avslutning av läsåret inkl avtackning och fika/lunch 
• 12:00 framåt – Kompledigt för planeringstiden inför ev. stängning av skolan för alla 

ämneslärare – för övriga egen planeringstid / friskvårdstid på valfri ort. 
 
 
Tack för det här läsåret och trevlig sommar!!  
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