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Kvalitetsarbetets systematiska processer 

Kvalitetsrapporten beskriver övergripande analyser från kvalitetsdialoger, 

kvalitetsuppföljningar, utfall skolenkäter samt betygsresultat. Underlaget utgår från 

prioriterade mål, bedömningsområden samt läroplansmål. 

Verksamhetsplan beskriver skolenhetens strategier och aktiviteter med elevens 

kunskapsutveckling i centrum. Underlaget bygger på analyser från 

kvalitetsrapporten. 

Kvalitetsdialog genomförs i syfte att stärka förståelsen för kvalitetsarbetet, 

förbättra resultat och likvärdighet samt skapa delaktighet och dialog tillsammans 

med politisk förtroendevalda. 

Kvalitetsuppföljning genomförs med samtliga skolenheter i syfte att diskutera 

utmaningar samt framgångsfaktorer med olika målgrupper. 

Betygsresultat följs upp varje termin i syfte att rektor ansvarar för att skolans 

resultat analyseras i förhållande till nationella målen och kunskapskraven. 

Skolenkät genomförs varje läsår för vuxenutbildning, gymnasium, grundskola 

samt förskola, i syfte att följa upp elev, vårdnadshavare och pedagogers 

upplevelse av skolenheten. 
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Finspångs kommun 2030 – ett hållbart samhälle 

Från och med 2020 är de 17 globala målen styrande i Finspångs kommuns 

strategiska plan. 

Sektor utbildning arbetar främst mot mål 4, God utbildning för alla. 

I Agenda 2030 beskrivs målet på följande sätt. ”Säkerställa en inkluderande och 

likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.” 

 

 

Sektor utbildnings övergripande mål   

Sektor utbildning ställer sig bakom alla FN:s 17 globala mål, fokus ligger på God 

utbildning för alla. För att nå hög måluppfyllelse inom sektorn alla delar har sektor 

utbildning prioriterat nedanstående mål för läsåret 22/23. Utöver prioriterade mål 

har varje skolenhet möjlighet att ange lokala mål utifrån verksamhetens 

utmaningar. 

 

• Ökade kunskapsresultat 

• Ökad likvärdighet - ge likvärdiga förutsättningar för våra barn, elever och 

deltagare. 

• Ökad upplevelse av nöjdhet, delaktighet och trygghet hos elever och 

vårdnadshavare 
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Ökade kunskapsresultat 

 

Strategi och aktiviteter 22/23 

a) Utveckla former för hög måluppfyllelse.  

1. Gemensamma träffar i sektorn samt inom rektorsområdet med fokus på ämnesrelaterade frågor.  

Strategi och aktiviteter 22/23 

b) Utveckla samarbetet på skolan mellan Elevhälsoteamet och all personal. 

1.Personal från EHT(Elevhälsoteamet) deltar på arbetslagens möten enligt kalendariet. Det skapar regelbundna kontaktytor 

mellan personalen för att t.ex. följa upp och stötta kring ärenden från Elevhälsomöten.  

2.EHT möten förlängs på torsdagarna för lokala deltagare i EHT. För att utbyta erfarenheter i EHT och öka samsynen kring 

elevhälsans uppdrag.  

Strategi och aktiviteter 22/23 

c) Fördjupat kvalitetsarbete med Karlstad Universitet och sektor utbildning.  

1.Regelbundna träffar i kalendariet för det fördjupade kvalitetsarbetet med processledarna. 

2.Regelbunda träffar i kalendariet för det fördjupade kvalitetsarbetet med all personal på skolan. 
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Ökad likvärdighet 

Strategi och aktiviteter 22/23 

a) Skapa förutsättningar för pedagogiska samtal kring kunskap.  

1. Fortsätta med implementeringen av nya läroplanen, genom gemensamma möten enligt kalendariet samt uppstart av 

höstterminen.  

2. Samrättning av nationella prov, under vårterminen 2023 med andra skolor i Finspångs kommun.  

Strategi och aktiviteter 22/23 

b) Utveckla samarbete och samsyn inom rektorsområdet.  

1. Personal från EHT ingår i ledningsgruppen. Målet är att samarbetet mellan ledningsgrupp och EHT ska bli tydligare.  

2. Se över personalens arbetstider, så att bägge skolorna inom rektorsområdet har samma ram-arbetstider och mötesform. 

VT 2023. 

3.Utbildning för elevassistenter på CBEH(Centrala Barn- och Elevhälsan). HT 2022. 

Ökad upplevelse av nöjdhet, delaktighet och trygghet 
hos elever och vårdnadshavare 

 

Strategi och aktiviteter 22/23 

a) Öka studieron (arbetsro). 

1.Tydliggöra undervisningen, genom samma lektionsstruktur oavsett lärare.  

Lektionsstrukturen tas fram av EHT i samråd med lärarna, under VT 2023. 

2. Stärker och synliggör ledarskapet i klassrummet, genom auskultation mellan lärarna på skolan och eller i rektorsområde L.  

Schemat för detta planeras av ledningsgruppen under VT 2023.  

3. Alla arbetslag ska arbeta med skolverkets ” Har ni koll på trygghet och studiero”. 

Tid ges på en studiedag under 2023.  
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Strategi och aktiviteter 22/23 

b) Skolans elever har ökad upplevelse av inflytande och delaktighet över sitt lärande. 

1. Skapa lärandematriser och planeringar för varje arbetsområde i alla ämnen.  

2. Tydliggöra för skolans elever vilka möjligheter de har att påverka sitt lärande. 

 

Lokala mål  

Strategi 22/23 

a)Skapa delaktiga i skolutvecklingsfrågor från vårdnadshavarna. 

b) Förtydliga EHT:s roll med dess olika funktioner till vårdnadshavarna. 

 

c) Kartlägg behov inom digitalisering 

 

Aktiviteter 22/23 

a. Transparans kring enkätresultat, verksamhetsplan och kvalitetsrapport. Genom att visa detta på skolråd.  

B 1. Delar av elevhälsans personal är delaktiga i föräldramöten och frågan lyfts på skolrådet. 

B 2. Speciallärarna inom Rektorsområde L, arbetar fram en tydlig plan för vårdnadshavarna. Som beskriver hur skolan 

arbetar med ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. Planen läggs ut på Schoolsoft. HT-2022. 

C1.Genomföra LIKA-enkät, för all pedagogisk personal på skolan. VT-2023. 

C 2. Skapa en digitaliseringsplan inför läsåret 23/24 under VT-2023. 
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Framtagande och förankring av verksamhetsplan  

Skolans personal har under maj 2022 fått tagit del av sektor utbildnings mallar inför ny kvalitetsrapport 

till läsåret 22/23 och läst på kring skolans tidigare mål, strategier och aktiviteter för läsåret 21/22. På ett 

APT i maj 2022 gick bitr. rektor och rektor igenom enkätsvar från elever åk 4-6 samt vårdnadshavare för 

F-klass och åk 1-6 där även personalen fick möjlighet att lyfta fram delar de ansåg var bra och delar 

som skolan behöver utveckla till kommande läsår.  

Ledningsgruppen hade planerat in tid under juni för varje arbetslag att utvärdera målen från 

verksamhetsplanen för läsåret 21/22. Vidare har bitr. rektor och rektor planerat in tid tillsammans där de 

har arbetat vidare med analys, utifrån vad personalen har skrivit, men även utifrån enkätsvar samt tagit 

fram strategier till kommande verksamhetsplan.  

Under september arbetade skolans personal med att se över verksamhetsplanen på en APT.  

Under hösten 2022 kommer vårdnadshavare att få ta del av utkast av verksamhetsplanen via 

Schoolsoft och föräldramöte.   

Vidare tas verksamhetsplanen upp som helhet på första skolrådet i september. 


