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1 Inledning 

Texten som beskriver vårt kvalitetssystem tar sin utgångspunkt några av skollagens 

paragrafer. 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 
kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt 
en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 
svenska samhället vilar på. 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges 
stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att 
uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen. 

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers 
allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 

individer och medborgare. (1 kap. 4 § skollagen 2010:800).  

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och 

sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas 

så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning 

har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så 

långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de 

kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå 

längre i sin kunskapsutveckling. (3 kap. 3 § skollagen 2010:800) 

Vidare utgår från de delar i skollagen som innehåller bestämmelser för systematiskt 

kvalitetsarbete.  

Huvudmannanivå 

3 § Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och 

kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 

Enhetsnivå 

4 § Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 § ska 

genomföras även på förskole- och skolenhetsnivå. 

Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, 

övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas 

vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet. 
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Rektorn och förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt 

första och andra styckena. 

Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet 

5 § Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 §§ ska vara att de mål 

som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. 

Dokumentation 

6 § Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 §§ ska dokumenteras. 

Åtgärder 

7 § Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns 

brister i verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas. 

Rutiner för klagomål 

8 § Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot 

utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. 

( 4 kap. 3-8 § skollagen 2010:800) 

Kvalitetssystemet utgår från flera allmänna råd. Främst från Skolverkets allmänna råd 

med kommentarer – Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet, vilket också syns i 

textens struktur. Det som avses med kvalitet är hur väl vi lyckas med vårt nationella 

uppdrag och att vi utvecklar en hel organisation som kännetecknas av en strävan till 

förnyelse och ständiga förbättringar.  

Kvalitet blir inte till främst i rutiner och system utan i mötet mellan människor. Det 

viktigaste av dessa möten är mötet mellan barn/elever och lärare/personal. För att 

lyckas väl är det även viktigt att alla möten i hela styrkedjan (elev till nämnd/fullmäktige) är 

av god kvalitet. För att möjliggöra detta behöver vi utveckla bland annat goda rutiner.  
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Ställningstagande kring reviderat arbete med systematiskt kvalitetsarbete 

Syfte 

 En rörelse från kvalitetssäkring till tillitsbaserad kvalitetsutveckling där 

huvudmannen fortsatt följer upp alla verksamheternas nationella uppdrag. 

 Syftet för enheternas kvalitetsarbete är att förbättra sin verksamhet för ökad 

måluppfyllelse. 

 Verksamhetsplan kompletteras med verksamhetsmål efter enhetens och 

verksamhetsområdets analys. Verksamhetsmål ska rikta sig mot professionens 

utveckling.  

Ställningstaganden organisering, metoder och system 

 Varje skolform utvecklar sina inre processer för SKA. Enskild pedagog, arbetslag, 

ämneslag, elevhälsa, SYV, bibliotek etc. Kvalitetsarbetet är inget ensamarbete för 

skolledaren. 

 Nyttja olika metoder för att synliggöra kvalitet och måluppfyllelse. 

 Förskolan/skolans resurser och förvaltningens resurser ska stödja varandra och 

samarbeta. 

 

Ställningstagande huvudmannens systematiska kvalitetsarbete 

 Öka inflytande och ansvar för förvaltningens ledningsgrupp och nämndens 

förtroendevalda. 

 Hela styr- och stödkedjan samarbetar mot högre måluppfyllelse 

 Det systematiska kvalitetsarbetet utgår från nationella mål 

 Fokusera på få bristområden från huvudman, tydliggör dem tidigt i kvalitetsarbetet. 

 Behov av återkoppling på alla nivåer och sammanhangsmarkering om hur 

kvalitetsarbetet länkar samman med budget, bemanning, kompetensutveckling 

etc. 

 

2 Syfte 

En arbetsprocess som gör kvalitet och likvärdighet synlig 

Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och 

skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera 

resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla 

utbildningen. Verksamhetens resultat behöver dessutom följas upp, analyseras och 

bedömas i förhållande till vad vetenskap och beprövad erfarenhet lyfter fram som 

betydelsefullt i genomförandet. Även vid planering och prioritering av utvecklingsinsatser 

är det viktigt att ta hänsyn till aktuell forskning. 
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Vad menas med systematiskt och kontinuerligt? 

Systematiskt och kontinuerligt innebär att arbetet ska bedrivas strukturerat och uthålligt 

med fokus på en långsiktig utveckling. 

Varför dokumentera? 

Den skriftliga dokumentationen behövs för att regelbundet kunna stämma av att 

kvalitetsarbetet leder till en utveckling mot målen. I ett längre perspektiv är 

dokumentationen en förutsättning för att kunna kartlägga verksamheten och identifiera 

områden som är särskilt angelägna att utveckla för att uppfylla målen. 

Varför ska alla få möjlighet att ta del och bidra till arbetet med kvalitet? 

Genom ett systematiskt kvalitetsarbete blir det tydligt för all personal vad som ska 

prioriteras och utvecklas, när och hur olika insatser ska genomföras och vem som 

ansvarar för vad. Allas delaktighet är grundläggande i kvalitetsarbetet. Ledningen, 

personalen, barn och elever samt vårdnadshavare behöver alla bidra med synpunkter och 

underlag som synliggör kvaliteten. 

Vad är syftet med kvalitetsarbetet? 

Syftet med kvalitetsarbetet är att de nationella målen för utbildningen ska uppfyllas. Syftet 

är också att skapa delaktighet och dialog om måluppfyllelsen och om orsakerna till 

eventuella brister. 

Vilka är målen som ska uppfyllas? 

Målen för utbildningen finns i skollagen, läroplanerna, ämnes- och kursplanerna och andra 

författningar som styr verksamheten. Ytterst handlar det om att alla barn och elever ska 

erbjudas en likvärdig utbildning av hög kvalitet. 

Vilka olika förutsättningar kan påverka? 

Förutsättningarna (Strukturkvalitet) för utbildningens och kvalitetsarbetets genomförande 

är viktiga för resultat och måluppfyllelse på alla nivåer. Förutsättningar kan vara  

 ekonomiska och materiella (t.ex. kostnader per elev, verksamhet och ändamål 

eller lokaler, utrustning och läromedel),  

 personella (t.ex. utbildning, kompetens och personaltäthet),  

 organisatoriska (t.ex. styrning och ledning, arbetslag, gruppindelningar) samt inte 

minst  

 allas motivation, engagemang samt delaktighet och inflytande.  
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Vem ansvarar för kvalitetsarbetet? 

Huvudmannen är ytterst ansvarig för genomförandet av utbildningen och den som ska se 

till att det finns förutsättningar att bedriva ett kvalitetsarbete som säkerställer kvalitet och 

likvärdighet. Rektor är ansvarig för enhetens kvalitetsarbete och för att det finns 

förutsättningar att bedriva och utveckla utbildningen utifrån de nationella målen och 

riktlinjerna. Personalen ansvarar för att bedriva ett kvalitetsarbete som skapar 

förutsättningar för varje barn och elev att utvecklas så långt som möjligt i förhållande till de 

nationella målen. 

3 Struktur/Styrning och ledning av 

kvalitetsarbetet 

Dokumentation av kvalitetsarbete görs framförallt i två typer av dokument, 

verksamhetsplan och verksamhetsanalys. Verksamheterna dokumenterar i de system 

som finns till stöd. Kopplingen mellan de olika delarna synliggörs i årshjulet (plandisc).  

Årshjul för systematiskt kvalitetsarbete finns tillgängligt på Inredan 

Matris för datainsamling: 

 

Ansvar Funktion System kommentar 

rektor Frånvaro elever Infomentor (f-5) 

Skola 24 (6-9 samt 

gymnasium) 

Schema läggs 

för alla klasser i 

Infomentor resp. 

Skola 24 

rektor Elevers 

kunskapsutveckling 

Omdömesblankett 

IUP 

Elevdokumentation 

Bedömning 

Nationella prov 

(Individuell studieplan 

IM, oklart vilket system 

som ska gälla) 

Infomentor  

rektor Betygsättning Procapita  

kvalitetskoordinator Enkäter Defgo  
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Verksamhetsplaner finns för verksamheterna: 

 Förskola 

 Grundskola, förskoleklass och fritidshem 

 Grundsärskola   

 Gymnasiesärskola 

 Gymnasieskola  

 Introduktionsprogram (Plan för utbildning) 

 Verksamhetsplan kompetenscenter 

Verksamhetsplanerna finns på Inredan 

Samtliga målområden i läroplanerna följs upp- periodisering i systematiskt 

kvalitetsarbete 

Analysperioder innehåller olika möten, aktiviteter, lärande mellan professioner och mellan 

professioner och förtroendevalda. Allt utifrån verksamhetsplanens innehåll. 

Verksamhet Period 1 (okt-jan) Period 2 (feb-april) Period 3 (maj-okt) 

Förskola Lpfö98rev16 kap 

2.1 

Lpfö98rev16 2.2 Lpfö98rev16 2.2, 

2.3, 2.4, 2.5, 2.6 

Grundskola, 

förskoleklass och 

fritidshem 

Lgr 11: 2.1, 2.4, 2.5 Lgr 11: 2.6 

frånvaro/skolplikt 

Lgr 11: 2.2, 2.3, 2.7 

Grundsärskola Lgrsär11: 2.1, 2.4, 

2.5 

Lgrsär.11: 2.6 

frånvaro/skolplikt 

Lgrsär11: 2.2, 2.3, 

2.7 

Gymnasiesärskola Lgysär13: 2.2,  Lgysär.13: 2.4 

frånvaro 

Lgysär13: 2.1, 2.3, 

2.5 

Gymnasium - IM Lgy13: 2.2 Lgy13: 2.4 

frånvaro 

Lgy13: 2.1, 2.3, 2.5 

Vuxenutbildning Lvux2017: (kap 1) Lvux2017: 2.2 Lvux2017: 2.1 
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4 Dokumentation av kvalitetsarbetet 

Dokumentationen visar vad som behöver utvecklas, varför och på vilket sätt. Vi 

dokumenterar för att följa kvalitetsutvecklingen över tid och för att se effekterna av ett 

utvecklingsarbete. 

Dokumentera kvalitet och måluppfyllelse 

Huvudmannen ansvarar för att det finns en dokumentation med resultat och hur dessa 

följs upp i alla verksamheter. Det ska även finnas en analys av orsaker till eventuella 

brister och vilka åtgärder som ska genomföras på kort och lång sikt för att de nationella 

målen ska kunna uppfyllas. Rektor ansvarar för motsvarande på enhetsnivå. Personalens 

delaktighet i arbetsprocessen är avgörande för hur väl vi lyckas med vårt uppdrag. 

Det behöver framgå hur förutsättningar (strukturkvalitet) och arbetsprocesser 

(processkvalitet) har påverkat resultaten (resultatkvalitet). 

Vad ska dokumenteras? 

Det behöver finnas en dokumenterad uppföljning som visar på variationer i resultat och 

måluppfyllelse över tid.  

Rutiner och former 

Vad som följs upp synliggörs i verksamhetsplanen. 

Dokumentationen av resultat finns i verksamhetsanalys på enhetsnivå, verksamhetsnivå 

och huvudmannanivå. Verksamhetsanalyser görs tre gånger per år. I den avslutande 

analysen görs även en sammanfattande analys.  

När olika aktiviteter genomförs synliggörs i årshjul för systematiskt kvalitetsarbete. 

Utvecklingsåtgärder dokumenteras i mall för åtgärdsplan (finns tillgänglig som formulär 

på Office365). 

Alla mallar som rör systematiskt kvalitetsarbete och förbättringsarbete kommer finnas 

tillgängligt på Office 365. Där kommer även verksamhetsanalyser och åtgärdsplaner att 

finnas. Ovanstående material dokumenteras i kommunens dokument och 

ärendehanteringssystem Ciceron.  

En samlad bild 

Det är angeläget att vi kan ge en samlad bild av våra resultat och att vi är transparanta 

mellan enheter och verksamheter för att vi i så stor utsträckning kan lära av varandra 

både inom Tibro kommun och av andra. 
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5 Uppföljning av resultat och 

måluppfyllelse 

Uppföljning och analys hör intimt samman men är samtidigt särskilda aktiviteter och olika 

arbetsprocesser. Det är däremot avgörande för ett gott resultat att vi planerar 

uppföljningsprocessen samtidigt som vi planerar för analysprocessen. Huvudmannen och 

förskolechef/rektor ansvarar för att den kontinuerliga uppföljningen görs i enlighet med 

det nationella uppdraget och fastställda verksamhetsplaner. Huvudmannen och 

förskolechef/rektor ansvarar även för att det genomförs utvärderingar av särskilt 

identifierade områden. Dessa områden skrivs fram i respektive verksamhetsplan. 

Vi genomför uppföljning inom fyra olika kvalitetsdimensioner 

 servicekvalitet – hur de vi är till för uppfattar verksamhetens kvalité 

 strukturkvalitet - förutsättningar  

 processkvalitet - genomförande  

 resultatkvalitet – resultat 

Huvudmannen följer upp hur strukturkvaliteten och processkvalitet påverkar 

resultatkvaliteten. Detta görs genom att huvudmannen samlar in underlag från enheterna 

men även genomför egna undersökningar. Huvudmannen ansvarar för att följa upp 

måluppfyllelse och likvärdigheten inom alla skolformer och verksamheter. 

Exempel på vad som följs upp på huvudmannanivå: 

 Kunskapsutveckling i alla verksamheter 

 Betygsättning och bedömning 

 Enheters arbete med att främja likabehandling och att förebygga trakasserier och 

kränkande behandling 

 Resursfördelning och hur den påverkar elevers utveckling och lärande 

 Tillgång till förskoleplatser och aktuell kö till förskola 

 Barn- och elevgruppers storlek 

 Antagning till gymnasieskolan 

 Bevakning av skolplikten 

 Elevhälsans arbete för en rättssäker och likvärdig utbildning 

 Förstelärares uppdrag 

 Undervisningens kvalitet 

 Barn och elevers ansvar och inflytande 

 Samverkan med hemmen 

 Övergångar och samverkan 

 Skolan och omvärlden (studievägledning) 

 Digitalisering 
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Vikten av att planera uppföljning och analys samtidigt 

Den kontinuerliga uppföljningen förutsätter att såväl huvudmannen som förskolechefen 

och rektorn är överens om och tydliga med vilka underlag som ska samlas in, hur det ska 

göras, när det ska göras och vilket syftet är. Detta tydliggörs i årshjul för systematiskt 

kvalitetsarbete. Mallar och underlag finns tillgängligt på Office365. 

Att följa upp undervisningen 

För att vi ska kunna få en god kvalitetsutveckling gällande undervisningen är det av vikt 

att vi Inte bara följer upp resultat utan de processer som ger de aktuella resultaten. Vi 

behöver följa upp undervisningens organisering. Personal behöver dokumentera sina 

reflektioner över genomförd undervisning. De som undervisar behöver även få feedback 

från barn och elever. Personal behöver även få strukturerad feedback från chefer och 

kollegor. De olika underlagen används sedan i uppföljning och utvärdering av 

undervisning i olika ämnen.  

Utvärdera särskilt identifierade områden 

För att kunna säkra kvaliteten inom alla delar av utbildningen är det viktigt att 

huvudmannen följer upp och utvärderar särskilt utvalda områden och vissa prioriterade 

utvecklingsinsatser med jämna mellanrum. Utvärderingar som har sin grund i vetenskap 

och beprövad erfarenhet kan ge svar på varför något har inträffat eller inte. Prioriterade 

områden kan både vara sådana där kvaliteten behöver utvecklas som områden med god 

kvalitet som kan förbättras ytterligare. 

6 Analys av vad som påverkar och 

orsakar resultaten och måluppfyllelsen 

 

Vi ser analys som att plocka isär olika delar av en bild (exempelvis kvalitet i Tibros skolor) 

och komma fram till ett tydligt resultat för olika delar och att vi sedan sammanställer 

resultaten till en helhet där vi ser hur olika delar samvarierar exempelvis elevernas 

kunskapsresultat, elevinflytande och hur väl vi lyckas i vårt arbete med normer och 

värden. Analysens mål är att på ett trovärdigt sätt bedöma kvaliteten i förhållande till de 

nationella målen. 

För att kunna bedöma kvaliteten i utbildningen och vad som behöver utvecklas för att de 

nationella målen ska uppnås krävs dialog. Dialog med barn och elever är en viktig 

förutsättning för att förstå och hitta samband. Dialogen bidrar dessutom till att barnen och 

eleverna blir delaktiga i sitt eget lärande. Dialogen mellan ledning och personal synliggör 
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vad som är orsakerna till att resultat och måluppfyllelse ser ut som den gör. Sambanden 

mellan verksamhetens förutsättningar, genomförande och måluppfyllelse synliggörs.  

Vi behöver utveckla kunskap om vad i verksamheten som påverkar och orsakar resultaten 

och måluppfyllelsen, om orsakerna framgår tydligt av den dokumentation vi har eller om 

ytterligare uppföljning eller utvärdering behöver genomföras. 

Analysen görs med utgångspunkt i uppföljningen och innehåller: 

Jämföra 

Jämförelse är ett första steg in i analysen. Genom att jämföra kan man hitta skillnader, 

mönster och tendenser och dra slutsatser om samband och orsaker. Analysen handlar om 

att hitta orsaker som förklarar måluppfyllelsen för att hitta vad som behöver förbättras i 

den egna verksamheten.  

Frågor att fundera över kan vara: 

 Vilka skillnader ser vi mellan olika grupper; till exempel klasser, ämnen, flickor och 

pojkar, föräldrarnas utbildningsnivå, elever med svensk och utländsk bakgrund?  

 Hur ser utvecklingen över tid ut när det gäller betygs- eller provresultat och hur 

relaterar de till varandra? 

Tolka och förklara 

Tolka och förklara är nästa steg som är nödvändigt för att försöka förstå vilka rimliga 

förklaringar som finns till resultaten. Det är nödvändigt att ta in andras kunskaper och 

erfarenheter för att belysa den egna praktiken och att öppna för en didaktisk diskussion.  

Frågor som kan underlätta dialogen: 

 vad har vi gjort eller inte gjort i undervisningen som kan förklara resultaten,  

 hur har organiseringen av undervisningen, arbetssätt och arbetsformer, våra 

förhållningssätt, förväntningar och lärandeklimat etc. påverkat resultaten och 

måluppfyllelsen  

 och vilken forskning och erfarenhet kan vi ta hjälp av för att vidga våra perspektiv 

och inhämta ny kunskap? 

Problematisera och kritiskt granska 

Slutligen behöver vi problematisera och kritiskt granska våra förklaringar;  

 Hur vet vi det vi vet,  

 vad saknar vi kunskap om och hur vi ska ta reda på mer,   

 hur kan de ”rimliga” förklaringarna problematiseras i förhållande till aktuell relevant 

forskning? 
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En analys som utgår från verksamhetens systematiska uppföljning och från forskning, kan 
bidra till mer kvalificerade förklaringar till varför måluppfyllelsen ser ut som den gör. På så  
sätt kan det praktiska utvecklingsarbetet få en starkare grund att stå på.  

 

Precis som att det finns ett samband mellan uppföljning och analys så finns det också ett 

samband mellan analys och att identifiera utvecklingsområden samt att vidare besluta om 

insatser. När vi går vidare i kvalitetsprocessen från analys till steget med 

utvecklingsområden är det viktigt att påminna sig om att de kommande stegen i 

kvalitetsprocessen inte kan bli bättre än den analys den vilar på. 

 

Sammanfattande analys 

Analysseminarium 3 har två delar. Där den andra delen har fokus på en sammanfattande 

analys av helhet och lärdomar och analyser under året… 

 

  



Sida 14 (21) 

 
 

7 Identifiera utvecklingsområden och 

besluta om insatser för nå längre i 

relation till de nationella målen 

Utvecklingsgrupper 

Inom förvaltningen finns flera utvecklingsgrupper som arbetar inom respektive skolform 

och genom flera skolformer. De grupper som i dag arbetar (helt eller delvis) övergripande 

är följande: 

 IKT/Digitalisering 

o Förskola 

o Grundskola och grundsärskola 

o Gymnasium och vuxenutbildning/Kompetenscentrum 

 Språk, läs och skriv (SLS) 

 Naturvetenskap och teknik (NT och NTA) 

 Matematik 

 Specialpedagoger  

o Förskola 

o Grundskola och grundsärskola 

 Förstelärare – uppdragsbeskrivningar för förstelärare finns på Inredan. 

 Elevhälsan 

Varje utvecklingsgrupp har (ska ha) en utsedd ansvarig koordinator som leder 

arbetsgruppen och är kontakten till förvaltningsledning. Varje grupp har (ska ha) ett 

uppdrag som löper minst ett år framåt med tydlig koppling till förvaltningens 

verksamhetsplaner och verksamhetsanalyser. 

Eftersom gruppernas uppdragen inte är tydliga i organisationen kommer vi kommer under 

verksamhetsåret 2018/2019 arbeta med mandat och roller för de som har 

utvecklingsuppdrag. Vi kommer även att arbeta med hur samarbetet mellan grupper med 

chefer och grupper med utvecklingsuppdrag kan samverka på ett bättre sätt för högre 

måluppfyllelse. 

Inom varje enhet finns lokala utvecklingsgrupper. Dessa är ett lokalt stöd till förskolechef 

och rektor och svarar direkt mot chef. 
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8 Planera och genomföra utbildningen 

Insatser och åtgärdsplaner på förvaltnings-, skolforms- eller enhetsgemensam nivå utgår 

först och främst från de årliga verksamhetsanalyserna, men också från utvecklingsbehov 

identifierade av utvecklingsgrupperna. Beslut om insatser tas av förvaltningschef, 

utvecklingsledare, förvaltningens ledningsgrupp och/eller skolformens ledningsgrupp. 

Vem eller vilka som tar faktiskt beslut, avgörs helt av vilka som omfattas av insatsen och 

hur insatsen finansieras. 

Insatsen ska alltid genomföras för att uppfylla de nationella målen. 

Beskrivning av insats görs i ett särskilt formulär. Formuläret, ”åtgärdsplan” kommer att 

finnas i Office365. Beskrivning av åtgärd kan göras på förvaltningsnivå/verksamhetsnivå 

eller enhetsnivå.  

De olika delarna i åtgärdsplanen är: 

1. Bakgrund 

2. Insatser inom problemområdet  

a. Planerade insatser 

b. Mål och förväntade effekter 

c. Ansvar 

d. Delaktighet 

3. Styrkor och svagheter 

a. Styrkor  

b. Risker och förebyggande insatser 

4. Uppföljning, utvärdering och erfarenhetsspridning 

5. Tidplan och kostnader 

 

Länk: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=n-lA-Zby_kK-

KJ53pYKdLdGHRa0_V-

RHuURw8b4LMmVUN0s1NDg0NzEyQlpHQkxSRkVWMUxUMlYzOS4u 

 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=n-lA-Zby_kK-KJ53pYKdLdGHRa0_V-RHuURw8b4LMmVUN0s1NDg0NzEyQlpHQkxSRkVWMUxUMlYzOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=n-lA-Zby_kK-KJ53pYKdLdGHRa0_V-RHuURw8b4LMmVUN0s1NDg0NzEyQlpHQkxSRkVWMUxUMlYzOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=n-lA-Zby_kK-KJ53pYKdLdGHRa0_V-RHuURw8b4LMmVUN0s1NDg0NzEyQlpHQkxSRkVWMUxUMlYzOS4u
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9 Rutiner för klagomål och synpunkter 

Huvudmannens skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål 

Tibro kommuns skriftliga rutiner för att ta emot klagomål utgår från följande bestämmelser 

i skollagen 

Åtgärder 

7 § Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns 

brister i verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas. 

Rutiner för klagomål 

8 § Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot 

utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. 

( 4 kap. 7-8 § skollagen 2010:800) 

 

Ansvarsfördelning: 

Ta emot 

Utreda 

Återkoppla 

Klagomål från: barn, elever, vårdnadshavare och andra 

Rutinernas tillgänglighet 

Rutinerna ska anpassas till målgruppens förutsättningar. 
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10 Begrepp och yrkesspråk för kvalitets- 

och utvecklingsarbete 

Begrepp Definition 

kvalitet Skolverket definierar kvalitet inom utbildningsväsendet som en  

samlingsbeteckning för hur väl verksamheten  

− uppfyller nationella mål,  

− svarar mot nationella krav och riktlinjer, 

- uppfyller  andra  uppsatta  mål,  krav  och  riktlinjer,  förenliga 

med de nationella samt  - kännetecknas av en strävan till 

förnyelse och ständiga förbättringar utifrån rådande 

förutsättningar. 

resultatkvalitet Resultatkvalitet handlar om resultaten av verksamheten och därmed 
uppfyllelsen av målen i kursplanerna och läroplanen, men även de 
mål som skolan satt upp som exempelvis specifika utvecklingsmål. 

processkvalitet Processkvalitet handlar om förhållningssätt till verksamheten, hur 
man arbetar och utveckling och lärande går till. Något förenklat 
utryckt handlar det om vad skolan gör av de förutsättningar som 
finns. Det pedagogiska arbetet och hur det organiseras är i fokus. 
Hur lärare tänker och agerar för att skapa förutsättningar för lärande 
är centralt. Mötet mellan lärare och elev är en central 
kvalitetsfaktor. Andra viktiga processfaktorer som har betydelse för 
kvalitet är pedagogiskt ledarskap, planering och utvärdering. 

strukturkvalitet Strukturkvalitet handlar om mål, ramar, regler och resurser. När det 
gäller mål handlar det om de nationella målen men också om de 
lokala mål som sätts upp. Resurser handlar både om personella och 
materiella resurser. Personalens kompetens, antal lärare och övrig 
personal, utrustning och lokaler tillhör alla denna typ av resurser. 
Den elevgrupp som skolan arbetar med utgör också en strukturell 
faktor. De strukturella faktorerna kan sägas vara de förutsättningar 
som ger verksamheten dess möjligheter och i vissa fall också 
begränsningar. Dessa förutsättningar ger skolan de ramar inom vilka 
de kan agera. 
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Servicekvalitet Servicekvalitet handlar om hur de medborgare som verksamheten 
riktar sig till upplever verksamhetens kvalitet.  

Resultat och effekter Resultat kan ha olika innebörd beroende på i vilket sammanhang  
ordet används. Generellt kan man säga att resultat är något som  
”kommer ut” av en insats eller verksamhet. Inom utbildnings 
väsendet handlar det framför allt om vad eleverna har presterat  
eller vad personalen har genomfört och vad det i sin tur leder  
till, det vill säga effekter i form av barn och elevers utveckling  
och lärande. Ett resultat kan alltså vara prestationer eller effekter,  
eller prestationer och effekter.  

 

måluppfyllelse Det systematiska kvalitetsarbetet ska leda till att de nationella  
målen för utbildningen uppfylls. I bl.a. skollag, läroplaner samt  
ämnes- och kursplaner finns olika typer av mål.  
I skollagen anges de övergripande målen för utbildningen,  
dels i 1–7  kap., dels i form av separata mål som finns i respektive  
kapitel för varje skolform och fritidshemmet. De övergripande  
målen i skollagen är basen för tolkningen av bestämmelserna.  
Dessa mål utvecklas och kompletteras sedan i läroplanerna vars  
första del innehåller förskolans och skolans värdegrund och upp 
drag, som ligger till grund för de övergripande målen och rikt 
linjerna i den andra delen. Förskolans läroplan innehåller mål att 
sträva mot som anger  
inriktningen på förskolans arbete och därmed den förväntade  
kvalitetsutvecklingen. Graden av måluppfyllelse avgörs genom  
en bedömning i förhållande till hur väl förskolan arbetar i rikt 
ning mot dessa mål, både utifrån hur väl varje barns förmågor  
utvecklas och i förhållande till de åtgärder förskolan vidtar.  
I läroplanerna för de övriga skolformerna finns flera olika mål  
(för gymnasieskolan även examensmål): För det första finns de  
övergripande målen för utbildningen. Dessa anger inriktningen  
på skolans arbete och de kunskaper skolan ansvarar för att elev 
erna inhämtar och utvecklar. Här avgörs graden av måluppfyl 
lelse genom en bedömning av i vilken utsträckning verksamhe 
ten bidrar till att målen nås, både mätt utifrån hur väl elevernas  
förmågor utvecklas och utifrån de åtgärder som vidtas i under 
visningen.  
För det andra finns, exempelvis i Lgr 11, mål för de ämnes 
specifika förmågor eleverna ska utveckla. Dessa mål mäts genom  
att det finns kunskapskrav som specificerar den kunskap som  
krävs för måluppfyllelse i olika ämnen. Elever som når de kun 
skapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans  
för att utveckla sina kunskaper så långt som möjligt utifrån de  
kunskapskrav som ställs. 
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utbildning Utbildning definieras i skollagen som ”den verksamhet inom vilken 
undervisning sker utifrån bestämda mål”. 

undervisning Med undervisning avses ”sådana målstyrda processer som under 
ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande 
genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden” 

uppföljning Uppföljning innebär att fortlöpande samla in saklig information om 
verksamhetens förutsättningar, genomförande och re 
sultat. Den kan innehålla både kvantitativ och kvalitativ infor 
mation för att skapa underlag för analys och utvecklingsarbete.  
Uppföljning är en ständigt pågående process i det systematiska  
kvalitetsarbetet, och är därför ofta ett första steg i en utvärdering. 

Utvärdering En utvärdering utgår från den kontinuerliga uppföljningen  
och analysen, men innehåller till skillnad  från  uppföljningen  
värderande moment. Utvärderingens analys och bedömning av  
verksamheternas styrkor och svagheter i relation till de nationella 
målen är nödvändiga som vägledning för det fortsatta utvecklings- 
arbetet. Utvärdering sker vanligtvis vid särskilda tillfällen  
och har karaktären av samlad bedömning utifrån det underlag  
som framkommit i uppföljningen. 
 

Analys Analys innebär att undersöka olika delar av ett underlag  och  
komma fram till ett tydligt resultat om sammanställer delarna  
till en helhet. Analysens mål är att på ett trovärdigt sätt bedöma  
kvaliteten i förhållande till de nationella målen, men också att  
identifiera faktorer som har påverkat måluppfyllelsen och som  
kan vara utgångspunkt för utvecklingsarbetet. Analysen består  
av en metodisk del och en innehållslig del, där man exempelvis  
jämför, tolkar och förklarar hur man följt upp resultaten utifrån  
läroplanernas målområden, kunskapskrav och riktlinjer. En för 
utsättning är att det finns sammanställda underlag t.ex. i form av 
betyg, nationella prov, intervjuer, enkäter, observationer, diag-
noser, skriftliga omdömen och andra beskrivningar av arbets-  
och lärprocesser.  
En analys som utgår från verksamhetens systematiska uppföljning 
och från forskning, kan bidra till mer kvalificerade för-klaringar till 
varför måluppfyllelsen ser ut som den gör. På så  
sätt kan det praktiska utvecklingsarbetet få en starkare grund att stå 
på.  
 

Verksamhetsplan (VP) I verksamhetsplanen ingår kommunens vision, 
verksamhetsbeskrivning, de mål vi sätter för verksamheten, 
förväntat resultat. Verksamhetsplanen sista steg är datainsamling 
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Verksamhetsanalys (VA) För att verksamhetsanalysen ska bli läsbar behöver den innehålla 
verksamhetsplanens alla delar. Utöver de delar som finns i VP så 
tillkommer resultat (uppnått resultat), analys och 
förbättringsåtgärder samt sammanfattande analys av hela 
verksamheten. 

Vetenskaplig grund Kunskap som baseras på vetenskaplig metod. Forskning är ett 
systematiskt utforskande vars yttersta mål  
är att ge perspektiv på världen och vår tillvaro.  Att ifrågasätta och 
problematisera utgör vetenskapens motor. I det veten 
skapliga arbetet ska man systematiskt och kritiskt granska, pröva  
och sätta enskilda faktakunskaper i ett sammanhang. Genom  
den vetenskapliga begreppsapparaten med syfte, teori, metod,  
material och kravet på källhänvisning blir forskningens resultat  
synliga och tillgängliga för kritisk granskning.  
 

Beprövad erfarenhet Beprövad erfarenhet är något mer än erfarenhet, också om den  
är lång. Den är prövad. För detta fordras att den ska vara do 
kumenterad, i varje fall på något sätt kommunicerad så att den  
kan delas med andra. Den ska också i ett kollegialt sammanhang  
vara granskad utifrån kriterier som är relevanta för erfarenhetens  
verksamhetsinnehåll. Den bör också vara prövad utifrån etiska  
principer: all erfarenhet är inte av godartat och därmed efter 
följansvärt slag. Med en sådan prövning kommer man nära det  
vetenskapliga arbetssättet även om innehållet kan vara ett annat  
än det vetenskapligt genererade. 
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