Skolan i rörelse – bedömning av nuläget
Efter registreringen som en Skola i rörelse
Verktyget Bedömning av nuläget hjälper er att välja de
utvecklingsobjekt som är de rätta för er skola. Verktyget finns på
webbsidan: www.liikkuvakoulu.fi/nulaget.

Skolan får en
sammanfattning
NIO DELOMRÅDEN:
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Ordnande av
verksamhet
Främjande av elevernas fysiska aktivitet
Personalens delaktighet, kompetens och
arbetshälsa
Elevernas
delaktighet
Skolans gård,
lokaler och miljö
Lektioner, undervisningspraxis och
läsmiljöer
Skolfärder
Klubbverksamhet
Samarbete i syfte att
främja fysisk aktivitet bland eleverna

Det lönar sig att göra bedömningen en gång per år. När bedömningen görs på våren, kan man
se resultatet av året som gått
och utnyttja det för planering av
följande läsår. Genom att spara
svaren från olika år kan man följa utvecklingen av verksamheten.

NATIONELLA
SAMMANSTÄLLNINGAR

KOMMUNSPECIFIK
SAMMANFATTNING

Med hjälp av den
kommunspecifika
sammanfattningen
i bedömningen av nuläget
har styrgruppen kunnat
lyfta fram utvecklingsobjekt.

Kommunen kan be om en sammanfattning av svaren av skolor
i sin egen kommun. Sammanfattningen kan utnyttjas för att
koordinera Skolan i rörelse-verksamheten och att informera om
den i kommunen.

På webbplatsen samlas genomsnitt av alla skolor som svarade
och då kan man valfritt jämföra
sina resultat med det nationella
läget.

KOMMUNKOORDINATORN
FÖR SKOLAN I RÖRELSE

Ett utdrag ur en sammanfattning av en skola
ORDNANDE AV VERKSAMHET
Skolan har ett team som samordnar
verksamheten kring Skolan i rörelse.
Vi har satt upp mål och valt åtgärder för att
främja fysisk aktivitet under läsåret.
Fysisk aktivitet under skoldagen har införts
i skolans verksamhetsplan för läsåret.
Främjande av välbefinnande och fysisk
aktivitet har införts i skolans läroplan.
Verksamheten med Skolan i rörelse har införts i den kommunala
strategin, kommunala välfärdsstrategin eller liknande dokumenten.
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