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Inledning 

 

Grundskolan omfattar årskurserna f-klass -9. Den är kostnadsfri och obligatorisk för alla 

barn. I Tibro finns fyra grundskolor, tre i tätorten och en i Ransberg (Fagersanna) 

fördelade på fem rektorsområden. Alla grundskolor drivs av kommunen. Grundskolan har 

cirka 1300 elever inklusive förskoleklass. 

Häggetorpsskolan 

Häggetorpskolan ligger i södra delen av Tibro tätort. Här finns förskoleklass, grundskola 

årskurs 1-5, grundsärskola och fritidshem. Häggetorpskolan har ca 350 elever och ca 75 

medarbetare  

 

Ransbergs skola 

Ransbergs skola ligger vid sjön Örlen. Här finns förskoleklass, grundskola årskurs 1-5, 

förberedelseklass och fritidshem. Ransbergs skola har ca 130 elever och ca 20 

medarbetare.  

Smulebergsskolan 

Smulebergsskolan ligger vid ån Tidan vid en av infarterna till Tibro. Här finns 

förskoleklass, grundskola årskurs 1-5 och fritidshem. Årskurs F-2 finns i Gula och Gröna 

villan och årskurs 3-5 i Röda villan. Smulebergsskolan har ca 310 elever och 58 

medarbetare.  

 

Nyboskolan 

Nyboskolan, som ligger centralt i tätorten, är kommunens ända skola med årskurserna 6-

9. Här finns också grundsärskolan. Nyboskolan har ca 500 elever och ca 80 medarbetare. 

 

 

Kommunens vision och insatsområden 

Tibro kommuns vision är: Vi skapar miljöer som sticker ut! 
 
2013 revideras ”Vision Tibro”. I denna finns tio insatsområden av vilka följande två 
direkt ska vara aktiva i förskolans och skolas dagliga arbete: 
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 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. 

 

 

Skolans Verksamhetsidé 

Vi har höga förväntningar på alla våra elever och arbetar för att de lämnar grundskolan 

med behörighet till nationella gymnasieprogram. Alla elever har rätt till det stöd de 

behöver för att lyckas och vår undervisning ska utformas så att alla elever blir utmanade i 

sin kunskapsutveckling oavsett var de befinner sig.  

 

Organisation 

Varje skolenhet leds och styrs av en rektor. Rektorerna i grundskolan och grundsärskolan 

bildar tillsammans en ledningsgrupp för skolformen där man fattar de gemensamma 

beslut som krävs för en likvärdig skola. Gruppen arbetar även med kvalitets- och 

utvecklingsfrågor. 

 

Värdegrundsarbete 

Tibros värdegrund kan sammanfattas i fyra kärnvärden: 

• Omtanke 

• Självtillit 

• Samverkan 

• Handlingskraft 

Att lita på vår egen förmåga. Att tro att allt är möjligt så länge vi gör det tillsammans. Att 

planera för framtiden men leva i nuet. Att bry oss om oss själva och andra. Det är tibro. 

För arbetet i grundskolan är naturligtvis de grundläggande värden som skrivs fram i 

läroplanen de viktigaste. 
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Systematiskt kvalitetsarbete 

Styrningen av vårt systematiska kvalitetsarbete kommer främst från Skollagens 

bestämmelser för detta arbete (4 kap. 3-8 § skollagen 2010:800) och det som är skrivit i 

allmänna råd med kommentarer – Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet. För 

vidare information om dessa delar hänvisas till dokumentet Systematiskt kvalitetsarbete 

för Barn och utbildning Tibro kommun - En handbok 

Verksamhetsplanen är en del av skolans systematiska kvalitetsarbete där alla 

medarbetare är delaktiga. Elever och vårdnadshavare deltar också i kvalitetsarbetet 

genom att bland annat delta i enkäter och genom att verksamhetsplanen finns tillgänglig 

på skolans hemsida. Hur verksamhetens resultat följs upp och analyseras tydliggörs i 

årshjul för systematiskt kvalitetsarbete. 

 

Elevhälsoarbete 

Inom grundskola finns elevhälsa lokalt på respektive enhet. Varje skola har sitt 

elevhälsoteam och lokala rutiner för hur man arbetar med elevhälsa. Det finns också ett 

centralt samarbete med elevhälsa inom grundskola med fokus på tvärprofessionellt 

samarbete.  

 

Digitalisering 

I den nationella strategin för digitalisering ställs två övergripande målsättningar för hela 

skolväsendet. Dessa är: 

Alla barn och elever har utvecklat adekvat digital kompetens. 

Skolväsendet präglas av att digitaliseringens möjligheter tas tillvara så att de digitala 

verktygen och resurserna bidrar till att resultaten förbättras och verksamheten 

effektiviseras. 
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Nationella mål 

 

Mål1 - Normer och värden  

 

Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde.  

Förväntat resultat 

Alla elever känner sig trygga i skolan.  

Alla elever upplever studiero i undervisningssituationen 

Datainsamling 

Elevenkät  

Insamlande av material genom elevrådet 

 

Mål 2 – Kunskaper  

 

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är 

nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem  

 

Förväntat resultat 

Alla elever utvecklas och når målen i alla ämnen.  

 

Datainsamling 

Betygssättning och bedömning av lärare i grundskolan.  

Nationella prov.  
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Mål 3 – Elevernas ansvar och inflytande  

Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i 

arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem.  

 

Förväntat resultat 

Varje elev: 

 Tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö 

 Utövar successivt ett allt större inflytande över sin utbildning   

 

Datainsamling 

Enkätsvar- F-klass- 9 

 

Mål 4 – Skola och hem  

 

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa 

de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.  

 

Förväntat resultat 

Alla som arbetar i skolan ska samarbeta med vårdnadshavare så att man tillsammans kan 

utveckla skolans innehåll och verksamhet.  

Datainsamling 

Enkätsvar- föräldrar i f-klass, åk 2, 5 och 9 

 

Mål 5 – Övergång och samverkan  

 

Förskoleklassen, fritidshemmet och skolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med 

varandra och förskolan för att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt 

perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta 
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kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa 

sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande. Skolan ska 

även samverka med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det ska även 

finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda eleverna och deras vårdnadshavare 

inför övergångar. 

Förväntat resultat 

 

 i samverkan med förskollärare i förskolan, lärare i övriga berörda skolformer och 

fritidshemmet utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i 

utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas 

utveckling och lärande, 

 i samverkan med arbetslaget i förskolan, lärare i övriga berörda skolformer och 

fritidshemmet förbereda eleverna och deras vårdnadshavare inför övergångar,  

 vid övergångar särskilt uppmärksamma elever som är i behov av extra 

anpassningar eller särskilt stöd 

Datainsamling 

Utvärdering och uppföljning av övergångsarbetet av berörda skolformer enligt 

överlämningsplan. 

Mål 6 – Skolan och omvärlden  

Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att 

välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar 

med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en 

samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt. 

Förväntat resultat 

• kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna 
framtiden, 

• har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och 

• har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder. 

Datainsamling 

Uppföljning av SYV-plan  
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Mål 7 – Bedömning och betyg  

Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella kunskapskrav 

som finns för respektive ämne. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika 

kunskapskrav för olika betygssteg. 

 

Förväntat resultat 

 eleverna är informerade om på vilka grunder betygen ges eller bedömningen görs, 

dvs. ämnenas och kursernas mål och kunskapskrav. 

 

Datainsamling 

Enkät till elever och vårdnadshavare  

 

Förskoleklassen 

Undervisningen i förskoleklassen ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de 

övergripande mål och riktlinjer som framgår av del 1 och 2 i läroplanen. Samt del 3 i 

läroplanen. Del 3 i läroplanen tydliggör hur undervisningen ska ge eleverna förutsättningar 

att utvecklas i riktning mot de kunskapskrav som senare kommer att ställas i den aktuella 

skolformen. 

Förväntat resultat 

Alla elever känner sig trygga i skolan.  

Alla elever upplever studiero i undervisningssituationen. 

Alla elever utvecklas mot grundskolans mål 

Varje elev: 

 Tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö 

 Utövar successivt ett allt större inflytande över sin utbildning 

Alla som arbetar i skolan ska samarbeta med vårdnadshavare så att man tillsammans kan 

utveckla skolans innehåll och verksamhet. 

Vid övergång ska samverkan ske: 

 med förskollärare i förskolan, lärare i övriga berörda skolformer och fritidshemmet 

utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen 



Sida 10 (11) 

 
 

   
 

för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas utveckling och 

lärande, 

  med arbetslaget i förskolan, lärare i övriga berörda skolformer och fritidshemmet 

förbereda eleverna och deras vårdnadshavare inför övergångar, 

Vid övergångar skall elever som är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd 

uppmärksammas. 

Eleven har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv 

 

  

Datainsamling 

I enlighet med datainsamling åk 1-9. 

 

Fritidshemmet 

Undervisningen i fritidshemmet ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de 
övergripande mål och riktlinjer som framgår av del 1 och 2 i grundskolans läroplan. Del 3 i 
läroplanen kompletterar del 1 och 2 genom att förtydliga syftet med och det centrala 
innehållet i undervisningen i fritidshemmet. Begreppet undervisning ska ges en vid 
tolkning i fritidshemmet där omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet. 

 

Förväntat resultat 

Alla elever känner sig trygga i skolan.  

Alla elever upplever studiero i undervisningssituationen. 

Alla elever utvecklas mot grundskolans mål 

Varje elev: 

 Tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö 

 Utövar successivt ett allt större inflytande över sin utbildning 

Alla som arbetar i skolan ska samarbeta med vårdnadshavare så att man tillsammans kan 

utveckla skolans innehåll och verksamhet. 

Vid övergång ska samverkan ske: 

 med förskollärare i förskolan, lärare i övriga berörda skolformer och fritidshemmet 

utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen 



Sida 11 (11) 

 
 

   
 

för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas utveckling och 

lärande, 

  med arbetslaget i förskolan, lärare i övriga berörda skolformer och fritidshemmet 

förbereda eleverna och deras vårdnadshavare inför övergångar, 

Vid övergångar skall elever som är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd 

uppmärksammas. 

Eleven har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv 

 

Datainsamling 

I enlighet med datainsamling åk 1-9. 

 

Lokala verksamhetsmål  

Varje skola har sina egna verksamhetsmål, dessa finns i ett eget dokument. 


