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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. 

 

1. Ökade kunskapsresultat 

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

deltagare. 

3. Ökad upplevelse av nöjdhet, delaktighet och trygghet hos elever och 

vårdnadshavare 
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Ökade kunskapsresultat 

Strategi och aktiviteter 22/23 

a) Utveckla formerna för och innehållet i resultatkonferenserna 

1. Resultatkonferenser schemaläggs två gånger per termin.  

2. Hela EHT-teamet deltar.  

3. Mallen som fylls i inför mötena förbättras genom fler analysfrågor.  

Strategi och aktiviteter 22/23 

b) Utveckla former för en fortsatt hög måluppfyllelse 

1. Gemensamt arbete mellan Rejmyre och Brenäs gällande tematisk undervisning inom utvalda 

ämnesområden. 

2. Alla lärare på skolan genomför under läsåret kommunens lässatsning. 

Strategi och aktiviteter 22/23 

c) Utveckla formerna för utvecklingssamtal så att eleverna vet hur det går för dem 

1. En gemensam mall tas för punkter att ta upp på utvecklingssamtalet, fokus ska vara på 

elevens kunskapsprogression.  

2. Skriftliga omdömen och IUP skrivs i Schoolsoft och delges via systemet elever och 

vårdnadshavare.  
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Ökad likvärdighet 

Strategi och aktiviteter 22/23 

a) a) Fortsätta utveckla arbetet med digitala verktyg 

1. IKT-pedagog genomför fortbildning med fokus på digitala verktyg för elever i behov av 

särskilt stöd.  

2. SUD-gruppen bjuds in för fortbildning kring programmering 

3. Interaktiva tavlor gås igenom och byts ut vid behov.  

Strategi och aktiviteter 22/23 

b) Utveckla arbetet gällande ledarskap i klassrummet samt lärmiljöer 

1. Kurator genomför fortbildningsinsats gällande ledarskap i klassrummet samt lärmiljöer 

2. Olika hjälpmedel exempelvis timetimers och olika stolar köps in.  

3. Alla klassrum gås igenom och eventuellt ändras för att skapa likvärdiga klassrum som 

intrycksaneras.  

Strategi och aktiviteter 22/23 

a) Utveckla arbetet med att ge eleverna bättre möjligheter till studiero 

1. All personal på skolan ska under studiedag VT-2023 arbeta med Skolverkets material ”Har ni 

koll på trygghet och studiero” 

2. Övriga aktiviteter inom strategin kan kopplas till föregående strategi.  
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Ökad upplevelse av nöjdhet, delaktighet och trygghet 
hos elever och vårdnadshavare 

(Fokus få strategier och aktiviteter för att nå önskad effekt) 

Strategi och aktiviteter 22/23 

a) Utveckla arbetet kring elevernas trygghet under skoldagen 

1. Kurator genomför intervjuer i fokusgrupper med elever för att kartlägga tryggheten under 

skoldagen och föreslår efter detta fortsatta insatser.  

2. Ett trygghetsteam inrättas på skolan med deltagare från alla verksamheter på skolan inklusive 

EHT-team.  

3. Ett årshjul för skolans arbete kring trygghet tas fram under ledning av kurator 

4. Rastaktiviteter planeras och genomförs på regelbunden basis.  

Strategi och aktiviteter 22/23 

b) Utveckla arbetet med zoner för rastvärdar. 

1. Tydligare zoner införs, zonerna gäller även under fritidshemmets verksamhetstider.  

2. Varselvästar köps in så att det blir tydligt för eleverna vilka på skolgården som är rastvärdar. 

3. Rastvärdar införs även på morgonen innan skolan startar för att ge en trygg start på 

skoldagen 
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Framtagande och förankring av verksamhetsplan 

Strategierna och aktiviteterna är framtagna i samarbete med personalen på skolan. 

Grunden till verksamhetsplanen kommer från de under våren genomförda 

enkäterna för vårdnadshavare, personal och elever samt föregående läsårs 

kvalitetsrapport.  

Vårdnadshavare får ta del av verksamhetsplanen på skolråd samt via skolans 

hemsida. Eleverna får ta del av verksamhetsplanen via klass- och elevråd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


