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4 kap. skollagen:  Kvalitet och inflytande Systematiskt kvalitetsarbete

Vad styr kvalitetsarbetet?



• Synliggöra kvalitet och likvärdighet.

• Identifiera utvecklingsområden för ökad
måluppfyllelse. 

• Skapa delaktighet och dialog om måluppfyllelse, 
utvecklingsbehov och åtgärder.

Varför systematiskt 
kvalitetsarbete?



Barn och utbildningsnämndens 
uppdrag

Vårt uppdrag är att ge alla barn och elever möjlighet att 
inhämta och utveckla kunskaper och värden.

”Barnets bästa” är utgångspunkten för all verksamhet 
inom förskolan och skolan.

Barn & Utbildning erbjuder omsorg och lärande för barn, 
elever och andra studerande - sammantaget ungefär 
2 500.



Verksamheter
Förskola
Förskola med integrerad allmän förskola och pedagogisk omsorg,

Grundskola
Förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola.

Gymnasieskola
Gymnasium och introduktionsprogram

Särskola
grundsärskola och gymnasiesärskola

Vuxenutbildning
Särskild utbildning för vuxna. Vuxenutbildning som inkluderar grundläggande 
vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, yrkesutbildning samt SFI.

Arbetsmarknadsenheten

För samtliga verksamheter förutom arbetsmarknadsenheten finns statliga och kommunala 
styrdokument som reglerar verksamheten i form av skollag, grund- och gymnasieförordning, 
läroplaner, kurs- och timplaner samt kommunala mål- och budgetdokument.



Kommunens vision

Vi skapar miljöer som sticker ut!



Två av kommunens insatsområden

• Skola med spets. Tibro kommun ska skapa en 
skola med spets i samarbete med närings- och 
föreningsliv.

• Tryggare Tibro. Vi ska arbeta aktivt för en säker 
och trygg miljö med bra välfärdsservice för 
invånarna.



Analys och förbättringsåtgärder

Långt ifrån fullföljda studier för alla elever. 

Vi har från 2014 till 2017 förbättra oss i öppna 
jämförelser grundskola

- 2014 plats 289

- 2017 plats 225

- 2018 plats 90 
- 2019 ranking borttagen, resultat förbättrat



Bakgrundsnyckeltal



Ekonomiska nyckeltal



Nyckeltal förskola

2014 2015 2016 2017

Nöjd Medborgar-Index - Förskolan - 61 - 68



Nyckeltal grundskola

2015 2016 2017 2018 2019
 Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat 
alla delprov för ämnesprovet i matematik, 
hemkommun, andel (%)

 Liknande kommuner 
grundskola, Tibro, 2018 64 69 64 63 60
 Tibro 77 73 69 65 75

 Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat 
alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska 
som andraspråk, hemkommun, andel (%)

 Liknande kommuner 
grundskola, Tibro, 2018 67 77 72 69 75
 Tibro 76 76 70 74 78

 Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, 
hemkommun, andel (%)

 Liknande kommuner 
grundskola, Tibro, 2018 89,5 88,6 86,7 86,6 88,5
 Tibro 92,6 89,3 86,0 82,9 79,0

 Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska inkl. 
svenska som andraspråk, hemkommun, andel (%)

 Liknande kommuner 
grundskola, Tibro, 2018 91,0 88,6 88,5 85,0 89,7
 Tibro 95,4 86,2 90,7 90,6 87,0



Nyckeltal grundskola
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, 

hemkommun, andel (%)
Liknande kommuner grundskola, 

Tibro, 2018 76,9 70,9 72,2 76,8 70,4

Tibro 65,2 71,3 65,2 75,4 80,5

Elever i åk 9 som är behöriga till ekonomi-, humanistiska och 
samhällsvetenskapsprogrammen, hemkommun,  andel (%)

Liknande kommuner grundskola, 
Tibro, 2018 84,2 79,3 78,5 82,6 80,0

Tibro 73,0 80,0 74,8 82,2 85,8

Elever i åk 9 som är behöriga till estetiska programmet, 
hemkommun,  andel (%)

Liknande kommuner grundskola, 
Tibro, 2018 86,1 82,2 80,8 84,9 81,9

Tibro 74,8 80,0 76,5 83,1 89,4

Elever i åk 9 som är behöriga till naturvetenskaps- och 
teknikprogrammen, hemkommun,  andel (%)

Liknande kommuner grundskola, 
Tibro, 2018 81,5 77,8 76,4 82,2 79,4

Tibro 68,7 75,7 67,8 78 85,8

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, 
andel (%)

Liknande kommuner grundskola, 
Tibro, 2018 87 83,4 81,9 85,2 82,8

Tibro 75,7 81,7 80 84,7 89,4

Elever i åk 9, meritvärde, hemkommun, genomsnitt (16 
ämnen) (-2018)

Liknande kommuner grundskola, 
Tibro, 2018 209,5 202,5 200,4 208,2 206,6

Tibro 196,5 198,7 200,2 212,5 215,5

Elever i åk 9, meritvärde, hemkommun, genomsnitt (17 
ämnen)

Liknande kommuner grundskola, 
Tibro, 2018 216,4 208,9 206,9 214,7 213,1

Tibro 203,0 206,0 207,0 219 223



Skolinspektionens skolenkät åk 5
2016 2018

Årskurs 5 enligt Skolinspektionens enkät

Elever i åk 5: Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår, positiva svar, andel 
(%) 97,5 95,5

Elever i åk 5: Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer, positiva svar, andel (%) 80,2 70,5

Elever i åk 5: Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker, positiva svar, andel (%) 93,2

Elever i åk 5: Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det, positiva svar, andel (%) 95,5

Elever i åk 5: I min skola respekterar vi varandra, positiva svar, andel (%) 89,3 85,6

Elever i åk 5: På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter, positiva svar, andel (%) 76,0 64,4

Elever i åk 5: Jag har studiero på lektionerna, positiva svar, andel (%) 81,8 65,9

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) 92,6 89,4

Elever i åk 5: Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev, positiva 
svar, andel (%) 93,4 88,6

Elever i åk 5: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%) 90,1 90,9



Skolinspektionens skolenkät åk 9
2016 2018

Årskurs 9 enligt Skolinspektionens enkät

Elever i åk 9: Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår, positiva svar, andel 
(%) 75,0 75,0

Elever i åk 9: Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, positiva svar, andel (%) 55,2

Elever i åk 9: Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker, positiva svar, andel (%) 94,8 90,0

Elever i åk 9: Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det, positiva svar, andel (%) 83,3 84,0

Elever i åk 9: Mina lärare uppmuntrar oss elever att reflektera över vad vi hör och läser, positiva svar, 
andel (%) 64,6 62,0

Elever i åk 9: I min skola respekterar elever och lärare varandra, positiva svar, andel (%) 65,6 69,0

Elever i åk 9: På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter, positiva svar, andel (%) 63,5 51,0

Elever i åk 9: Jag har studiero på lektionerna, positiva svar, andel (%) 69,8 72,0

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) 85,4 73,0

Elever i åk 9: Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev, positiva 
svar, andel (%) 80,2 62,0

Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%) 70,8 57,0



Nyckeltal gymnasium
2015 2016 2017 2018

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning 
hemkommun, genomsnitt Tibro Kvinnor 14,3 14,1 14,9 14,8

Män 12,7 13,5 12,9 13,7

Totalt 13,5 13,8 13,9 14,2

Gymnasieelever med examen inom 3 år, hemkommun, 
andel (%) Tibro Kvinnor 59,0 77,6 61,8 61,3

Män 64,4 69,4 60,6 71,4

Totalt 61,3 72,7 61,2 66,4

Gymnasieelever med examen inom 3 år, 
yrkesprogram hemkommun, andel (%) Tibro Kvinnor 65,0 88,2 72,7 81,3

Män 72,0 97,0 78,6 80,0

Totalt 68,9 94,0 76,0 80,4

Gymnasieelever med examen inom 3 år, 
högskoleförberedande program hemkommun, andel 
(%) Tibro Kvinnor 68,8 85,2 78,8 100,0

Män 83,3 61,1 94,4 75,0

Totalt 72,7 75,6 84,3 88,1



Nyckeltal gymnasium
2015 2016 2017 2018

Gymnasieelever på högskoleförberedande program, 
andel (%) Tibro Kvinnor 42,1 45,3 39,7 43,1

Män 24,3 23,7 24,7 25,8

Totalt 32,5 33,3 31,8 33,7

Gymnasieelever på introduktionsprogram (IM), andel (%) Tibro Kvinnor 28,7 22,9 20,1 13,8

Män 28,7 34,8 30,0 22,6

Totalt 28,7 29,5 25,3 18,6

Gymnasieelever på yrkesprogram, andel (%) Tibro Kvinnor 29,2 31,8 40,2 43,1

Män 47,0 41,5 45,4 51,6

Totalt 38,8 37,2 42,9 47,7



Prioriterade mål för 2019 
Verka för god kvalitet i förskolan när det gäller hur föräldrar 
upplever förskolans resultat utifrån barnets stimulans, 
trygghet, arbetsmiljö och hur förskolan ger tydlig information 
om barnets utveckling. 

Utveckla kvaliteten i grundskolan så att alla elever lämnar 
grundskolan med fullföljda studier med meritvärden minst lika 
höga eller högre som snittet inom grundskolan i Skaraborg

Verka för att Tibros ungdomar får en bra gymnasieutbildning 
och tar examen inom tre år med meritvärden minst lika höga 
eller högre som snittet inom gymnasium Skaraborg

Genom Kompetenscentrum verka för att minska 
arbetslösheten och öka utbildningsnivån i Tibro kommun.



Prognos måluppfyllelse förskola
Mål:
Verka för god kvalitet i förskolan när det gäller hur föräldrar 
upplever förskolans resultat utifrån barnets stimulans, 
trygghet, arbetsmiljö och hur förskolan ger tydlig information 
om barnets utveckling.

Motiv: 
Det är viktigt att förskolan bidrar till att utveckla och stimulera 
barnens sociala, språkliga och kognitiva färdigheter och 
kompetenser, i syfte att förebygga framtida skolsvårigheter, 
men det är också viktigt att inte redan i förskolan introducera 
synsätt, aktiviteter och bedömningar som medverkar till att 
synliggöra vad som uppfattas som brister hos barnen. 



Måluppföljning förskola
Verksamheten är stimulerande för mitt barn

Mitt barn är tryggt i förskolan

Mitt barn har en god arbetsmiljö

Jag får tydlig information om hur mitt barn utvecklas



Verksamheten är stimulerande för 
mitt barn



Mitt barn är tryggt i förskolan



Mitt barn har en god arbetsmiljö



Jag får tydlig information om hur 
mitt barn utvecklas
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Prognos måluppfyllelse grundskola

Mål:
Utveckla kvaliteten i grundskolan så att alla elever 
lämnar grundskolan med fullföljda studier med 
meritvärden minst lika höga eller högre som snittet inom 
grundskolan i Skaraborg

Motiv: 
Gymnasiebehörighet bör ses som en förutsättning för 
att individen ska lyckas etablera ett självständigt liv.



Måluppföljning grundskola
Andel elever som når målen i alla ämnen

Andel elever som är behöriga till gymnasieskolans 
nationella program
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Andel elever som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen

 Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala
skolor,  andel (%)  Skaraborgs kommunalförbund (ovägt medel)
 Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala
skolor,  andel (%)  Tibro
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Prognos måluppfyllelse 
gymnasieskola

Mål

Verka för att Tibros ungdomar får en bra 
gymnasieutbildning och tar examen inom tre år med 
meritvärden minst lika höga eller högre som snittet inom 
gymnasium Skaraborg

Motiv: 
Västra Götalandsregionens mål är att mer än hälften av 
ungdomarna i Västra Götaland ska påbörja 
eftergymnasiala studier senast tre år efter gymnasium 
samt att skillnaderna mellan män och kvinnor i olika 
delar av regionen ska minska. 



Måluppföljning gymnasieskola
Gymnasieelever med examen inom tre år, andel (%)

Gymnasieelever med examen inom tre år, 
yrkesprogram, andel (%)

Gymnasieelever med examen inom tre år, 
högskoleförberedande program, andel (%)

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, 
genomsnitt jämfört med snittet inom gymnasium 
Skaraborg



Gymnasium
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Gymnasieelever med examen inom 3 år, yrkesprogram hemkommun, andel (%)  Skaraborgs kommunalförbund

Gymnasieelever med examen inom 3 år, yrkesprogram hemkommun, andel (%)  Tibro

Gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)  Skaraborgs kommunalförbund

Gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)  Tibro



Gymnasium
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 Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning hemkommun, genomsnitt  Skaraborgs kommunalförbund (ovägt medel)

 Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning hemkommun, genomsnitt  Tibro

         Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, yrkesprogram hemkommun  Skaraborgs kommunalförbund (ovägt medel)

         Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, yrkesprogram hemkommun  Tibro

         Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun  Skaraborgs kommunalförbund (ovägt medel)

         Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun  Tibro





Prognos måluppfyllelse 
kompetenscentrum 

Mål:
Genom Kompetenscentrum verka för att minska 
arbetslösheten och öka utbildningsnivån i Tibro 
kommun

Motiv: 
Kompenscentrum Tibro ska stärka kvinnor och mäns 
möjligheter till arbete och utveckling genom att ge 
förutsättningar för ett livslångt lärande.



Måluppföljning Kompetenscenter
Utbildningsnivå 
- antal med grundskola eller liknande 
- antal med gymnasial utbildning (högst två år)
- antal med gymnasial utbildning (tre år)
- antal med eftergymnasial utbildning (högst två år)
- antal med eftergymnasial utbildning (tre år eller mer)

Arbetslöshet 
- öppet arbetslösa 
- arbetslösa i program
- öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år
- arbetslösa ungdomar 18-24 år i program
- öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år
- arbetslösa utrikesfödda i program
- öppet arbetslösa utrikesfödda



Kompetenscenter
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Uppgift om utbildningsnivå saknas

Utbildningsnivå i Tibro och riket 2016 
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Uppgift om utbildningsnivå saknas

Utbildningsnivå i Tibro och riket 2017

Riket Kvinnor Andel % Riket Män Andel %

Tibro Kvinnor Andel % Tibro Män Andel %
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Uppgift om utbildningsnivå saknas

Utbildningsnivå i Tibro och i riket 2018
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Utbildningsnivå i Tibro 2016-2018 i %
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Arbetslöshet okt 2017-2019 - antal

Män Kvinnor
Antal 
2017

Antal
2018

Antal
2019

Antal
2017

Antal
2018

Antal
2019

Öppet arbetslösa 99 89 92 78 74 77

Arbetslösa i program 148 145 161 136 155 165

Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år 13 16 13 10 10 17

Arbetslösa ungdomar 18-24 år i program 22 17 20 16 23 12
Öppet arbetslösa utrikesfödda 69 50 37 47 37 38
Arbetslösa utrikesfödda i program 99 101 118 92 109 129



Arbetslöshet okt 2017-2019 – andel %

Män Kvinnor
Andel % Andel% Andel% Andel % Andel % Andel %

okt-17 okt-18 okt-19 okt-17 okt-18 okt-19

Öppet arbetslösa 3,7 3,2 3,2 3,4 3,1 3,1

Arbetslösa i program 5,5 5,2 5,6 5,9 6,6 6,7

Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år 4,2 4,9 3,8 4,2 4 6

Arbetslösa ungdomar 18-24 år i program 7,2 5,2 5,9 6,7 9,1 4,2

Öppet arbetslösa utrikesfödda 16,4 5,4 7,3 12,9 9,1 8,5

Arbetslösa utrikesfödda i program 23,5 22,2 23,3 25.3 26,9 28,7



Fördjupning förskola
Förutsättningar

Servicekvalitet

Processkvalitet

Analys

Förbättringsåtgärder



Grundskola – trygghet och 
studiero

Cirka 93% av vårdnadshavarna anser att deras barn 
trivs i skolan, vilket är en ökning med två 
procentenheter från föregående år. 

Drygt 90% av eleverna trivs i skolan vilket är en ökning 
från föregående år (86%)

Cirka 90% av föräldrarna anser att deras barn är trygga 
i skolan. Resultatet är det samma som föregående år. 

92% av eleverna anser att de är trygga i skolan, vilket är 
en ökning med 4 procentenheter från föregående år. 



Grundskola – trygghet och 
studiero



Grundskola – kunskaper
Fördelning av kunskapsutveckling per ämne
Kommun: Tibro
Läsår: 2018-2019
Årskurs: 3
Termin: Vt år 3

Ämne

Antal 
bedömning

ar

Antal elever 
som riskerar 

att inte 
uppfylla 

kunskapskrav
en

Antal elever 
med 

godtagbara 
kunskaper

Elever med 
mer än 

godtagbara 
kunskaper

Bild 121 1 105 15
Engelska 122 5 102 15
Idrott och hälsa 70 1 59 10
Matematik 122 15 66 41
Modersmål 6 0 1 5
Musik 120 6 114 0
Naturorienterande 
ämnen 122 8 84 30
Samhällsorienterande 
ämnen 122 8 84 30
Slöjd 123 0 111 12
Svenska 107 10 63 34
Svenska som 
andraspråk 15 6 9 0
Teknik 121 5 101 15
Total 1 171 65 899 207



Grundskola – kunskaper
Fördelning av kunskapsutveckling per ämne
Kommun: Tibro

Läsår: 2018-2019

Årskurs: 5

Termin: Vt år 5

Ämne
Antal 

bedömningar

Antal elever 
som riskerar att 

inte uppfylla 
kunskapskraven

Antal elever 
med 

godtagbara 
kunskaper

Elever med 
mer än 

godtagbara 
kunskaper

Bild 125 2 101 22
Biologi 72 9 30 33
Engelska 125 24 56 45
Fysik 72 10 39 23
Geografi 72 6 33 33
Historia 72 7 41 24
Idrott och hälsa 124 9 48 67
Kemi 72 10 42 20
Matematik 124 18 71 35
Musik 125 13 89 23
Naturorienterande 
ämnen 52 7 32 13
Religion 66 6 35 25
Samhällskunskap 70 8 38 24
Samhällsorienterande 
ämnen 53 8 26 19
Slöjd 124 2 89 33
Svenska 106 11 63 32
Svenska som 
andraspråk 19 8 10 1
Teknik 97 13 61 23
Total 1 570 171 904 495



2016 2017 2018 2019

Elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska, hemkommun, andel (%) Tibro Kvinnor 91,4 81,8 85,7 84,1

Män 80,0 84,1 83,6 82,6

Totalt 85,8 82,9 84,6 83,3

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, hemkommun, andel (%) Tibro Kvinnor 87,9 86,4 87,5 82,6

Män 90,7 85,7 78,7 75,4

Totalt 89,3 86,0 82,9 79,0

Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska inkl. svenska som andraspråk, 

hemkommun, andel (%) Tibro Kvinnor 90,0 93,9 94,6 89,9

Män 82,1 87,3 86,9 84,1

Totalt 86,2 90,7 90,6 87,0

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, andel 

(%) Tibro Kvinnor 67,8 71,7 80,8 84,7

Män 75,0 58,2 71,2 75,9

Totalt 71,3 65,2 75,4 80,5

Elever i åk 9 som är behöriga till naturvetenskaps- och teknikprogrammen, 

hemkommun,  andel (%) Tibro Kvinnor 72,9 73,3 80,8 91,5

Män 78,6 61,8 75,8 79,6

Totalt 75,7 67,8 78,0 85,8

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) Tibro Kvinnor 79,7 85,0 86,5 94,9

Män 83,9 74,5 83,3 83,3

Totalt 81,7 80,0 84,7 89,4

Elever i åk 9, meritvärde, hemkommun, genomsnitt (17 ämnen) Tibro Kvinnor 208,0 219,0 238,0 233,0

Män 204,0 194,0 204,0 213,0

Totalt 206,0 207,0 219,0 223,0



Fritidshemmen
• Enkäten som riktade sig till barnen som går på 

fritidshemmen har besvarats av 157 barn. 

• De svarande ger en mycket positiv bild av 
fritidshemmen. 

• 92 procent av barnen trivs på fritids. 

• 95 procent uppger att de är trygga på fritidshemmet och 
en lika stor andel uppger att de har kamrater att leka 
med när de är på fritids. 



Vid läsårsskiftet gick fler av eleverna på 
introduktionsprogrammen vidare till studier i 
gymnasieskolan enligt tabellen nedan.

Gymnasieprogram Antal Kvinnor Män
IM -
Yrkesförberedand
e

3 elever 1 elev 2 elever

Yrkesförberedand
e

9 elever 3 elever 6 elever

Högskoleförbered
ande

3 elever 2 elever 1 elev

Total 15 elever 5 elever 9 elever



arbetsmarknad

Ålder Total Kvinnor Män

16-24 år 28 personer 13 15

25-65 år 150 personer 96 82

Total 178 personer 96 personer 82 personer

•Under perioden 18-09-01-19-08-31 har 178 personer 
•(96 kvinnor och 82 män) varit inskrivna vid Arbetsmarknadsenheten (AME). 



Utfall efter sex månader

73%

4%

23%

Totalt

I studier eller arbete inom yrket I studier eller arbete inom annat yrke Ej i studier eller arbete



Utfall efter sex månader

100%

Installationselektriker

I studier eller arbete inom yrket I studier eller arbete inom annat yrke Ej i studier eller arbete



Utfall efter sex månader

100%

0%0%

Industri

I studier eller arbete inom yrket I studier eller arbete inom annat yrke Ej i studier eller arbete



Utfall efter sex månader

60%

10%

30%

Fordonsmekaniker

I studier eller arbete inom yrket I studier eller arbete inom annat yrke Ej i studier eller arbete



Utfall efter sex månader

60%

0%

40%

Fastighetsskötare

I studier eller arbete inom yrket I studier eller arbete inom annat yrke Ej i studier eller arbete



Utfall efter sex månader

75%

0%

25%

Barnskötare

I studier eller arbete inom yrket I studier eller arbete inom annat yrke Ej i studier eller arbete



Styrning för ökad måluppfyllelse
Ny ledningsorganisation

Ny skolorganisation

Systematiskt kvalitetsarbete

Utveckling administration och handläggning

Digitalisering och kommunikation 

Elevpeng grundskola

Lokalöversyn

Kompetensförsörjningsstrategi

Nya försteläraruppdrag

Samverkan för bästa skola

Verksamhetssystem arbetsmarknadsenheten



Sammanfattande analys
Förskolans vårdnadshavare är mycket nöjda med verksamheten. 
Grundskolans resultat utvecklas positivt och betygspoäng efter 
avslutad gymnasieutbildning låg våren 2018 på samma nivå som 
snittet i Skaraborg. 

Antalet elever på det individuella programmet på gymnasiet är kraftigt 
sjunkande, det är få som börjat på det individuella programmet hösten 
2018 och 2019. 

Verksamhetsområde förskola redovisar kvaliteten till nämnden på ett 
delvis nytt sätt 2020.

Skolan behöver fortsatt utveckla arbetet med trygghet och studiero. 
Upplevd studiero är avgörande för goda kunskapsresultat.

Skolan har utvecklat och fortsätter utvecklar nya strukturer och rutiner. 
Vi behöver följa upp hur dessa strukturer och rutiner är ett stöd för att 
alla elever ska fullfölja sina studier och nå målen i alla ämnen. 



Sammanfattande analys
Vi måste ha fortsatt starkt fokus på måluppfyllelse i alla 
ämnen i alla årkurser.

Vi behöver ha ett specifikt fokus på:

Matematik

Engelska

Att fortsatt arbeta med en utveckling av elevers språkliga 
kompetens är angeläget då språket är en dörröppnare till allt 
lärande.

Vi behöver utveckla en större likvärdighet gällande hur det 
fungerar med språkutvecklande arbetssätt.



Sammanfattande analys
Alla verksamheter har arbetat fram utvecklingsområden för 
att nå en högre måluppfyllelse. 

Förvaltningen har utvecklat systematiken när det gäller det 
systematiska kvalitetsarbetet och detta arbete behöver 
fortsätta. 

Förvaltningen och verksamheterna har påbörjat ett arbete för 
att stärka förbättringskapaciteten. 

Arbetet för att få en mer sammanhållen lärplattform för 
barn/elever, lärare och vårdnadshavare behöver förstärkas 
och intensifieras..

Nämnden behöver ha ett fortsatt starkt fokus på att minska 
arbetslöshet och öka utbildningsnivån i kommunen. 



Prioriterade utvecklingsområden 
2018 - 2020 (revidering under 2020)

Digitalisering 

Samverkan Bästa skola 

Nya pedagogiska miljöer 

Översyn administrationen 

Försteläraruppdraget 

Det systematiska kvalitetsarbetet

Elevhälsan



Vårt reviderade kvalitetssystem: 
- En rörelse från kvalitetssäkring till tillitsbaserad 

kvalitetsutveckling
- huvudmannen fortsatt följer upp alla verksamheternas 

nationella uppdrag.
- skolorganisationen och praktikgemenskapen samt att 

dessa stödjer varandra.



Skollagen kapitel 1 §5
Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med 
grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga 
rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet 
och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt 
solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom 
utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt 
motverka alla former av kränkande behandling. Utbildningen 
ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.



Tack!
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