Majblomman och läroplanen
Majblomman har sedan starten 1907 haft ett
nära samarbete med skolan. Majblommans
verksamhet görs möjlig av barn och finns till för
barn vilket gör skolan till en naturlig samverkanspart. Att arbeta med Majblomman i
skolan öppnar upp för samtal om frågor med
tydlig koppling till såväl värdegrund och skolans
övergripande uppdrag som till läroplan och
specifika ämnesmål.
Med läroplanen som grund har Majblomman
tagit fram lektionsplaner och lärarhandledningar för att det ska vara enkelt att låta
Majblomman vara en del av undervisningen.
I årets insamling utgör digitala verktyg och
medier för kommunikation en viktig del.
Här är några exempel på mål som kan uppnås
genom att arbeta med Majblomman
Kunskapsmål
• Digitala verktyg och medier för kommunikation – uppnås enkelt i år då insamlingen sker
via personliga webbshoppar som barnen skapar
i Majblommans App eller hemsida och sedan
sprider/delar denna vidare
• Undervisningen skall behandla barnens
rättigheter i enlighet med barnkonvetionen
(lag från 2020) – uppnås exempelvis genom att
sälja majblommor och följa lektionsplanen för
SO
I Majblommans lektionsplaner på
majblomman.se kan du läsa mer om vilka
specifika kunskapsmål som uppnås när ni
genomför lektionerna.

Värdegrund och skolans uppdrag
• Det etiska perspektivet ska prägla skolans
verksamhet
• Skolan ska främja förståelse för andra
människor och förmåga till inlevelse
• Skolan ska utveckla elevernas förmåga att ta
ett personligt ansvar
• Skolan ska utveckla elevernas förmåga att
använda digital teknik och deras digitala
kompetenser
• Utbildningen ska utveckla ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap
Övergripande mål och riktlinjer
• Medverka till elevers känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för
människor också utanför den närmsta
gruppen
• Ha inblick i närsamhället och dess arbets-,
förenings- och kulturliv
• Medverka till att utveckla kontakter med
organisationer, företag och andra som kan
bidra till att berika skolans verksamhet och
förankra den i det omgivande samhället

Barnen som säljer
majblommor är med
och bygger ett starkare
samhälle för alla.

