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1.

Markera endast en oval per rad.

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

Kvalitet APL - självskattning skola - *
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Vi planerar, följer upp och utvecklar APL
systematiskt och kontinuerligt.

Vi tar ansvar för de elever som av olika
anledningar har svårigheter att nå målen
för utbildningen.

Vi använder formativ bedömning för att
eleverna utifrån sina egna förutsättningar
ska kunna utvecklas så långt som möjligt
enligt utbildningens mål.

Vi uppmärksammar och utreder elevers
eventuella behov av särskilt stöd i APL.

Vi arbetar för att bedömningen av APL ska
vara likvärdig.

Vi ger eleverna möjlighet att utveckla sin
förmåga att leva sig in i och förstå andra
människors situation och utveckla en vilja
att handla med deras bästa för ögonen.

Hos oss främjas aktivt alla elevers lika
rättigheter och möjligheter oavsett kön,
könsidentitet och uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning och ålder.

I vår skola påbörjas det åtgärdande arbetet
direkt när det framkommit att en elev blir
diskriminerad, trakasserad eller kränkt.

Vi planerar, följer upp och utvecklar APL
systematiskt och kontinuerligt.

Vi tar ansvar för de elever som av olika
anledningar har svårigheter att nå målen
för utbildningen.

Vi använder formativ bedömning för att
eleverna utifrån sina egna förutsättningar
ska kunna utvecklas så långt som möjligt
enligt utbildningens mål.

Vi uppmärksammar och utreder elevers
eventuella behov av särskilt stöd i APL.

Vi arbetar för att bedömningen av APL ska
vara likvärdig.

Vi ger eleverna möjlighet att utveckla sin
förmåga att leva sig in i och förstå andra
människors situation och utveckla en vilja
att handla med deras bästa för ögonen.

Hos oss främjas aktivt alla elevers lika
rättigheter och möjligheter oavsett kön,
könsidentitet och uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning och ålder.

I vår skola påbörjas det åtgärdande arbetet
direkt när det framkommit att en elev blir
diskriminerad, trakasserad eller kränkt.
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