
• Huvudmannen behöver skapa tydliga rutiner för 
att underlätta systematiken i kvalitetsarbetet. 

• För att kunna följa kvalitetsutvecklingen över tid 
och se förändringar av måluppfyllelsen måste 
kvalitetsarbetet dokumenteras.

• Varje enhets systematiska kvalitetsarbete utgör ett 
underlag både för det egna förbättringsarbetet och 
för den nulägesbedömning som ska göras på 
huvudmannanivå.

• Huvudmannen behöver skapa tydliga rutiner för 
att säkra att samma områden är fokus både för 
enheterna och på huvudmannanivå.

• Viktigt att huvudmannen skapar en grundläggande 
struktur som tydliggör vad i verksamheten som ska 
följas upp och utvärderas i förhållande till de 
nationella målen.

Styr & stödkedjan - Skolverket



SYSTEMATISKT KVALTETSARBETE

Arbetet med att utveckla 
verksamhetens kvalitet kan beskrivas i 
ett kvalitetshjul som ständigt snurrar 
och som innehåller faserna  Var är vi?”, 
”Vart ska vi?”, ”Hur gör vi?” och ”Hur 
blev det?”

Förbättringsområden efter målkonferens 2021



Mål - förvaltningen

• En budget i balans

• Förbättrad diarieföring

• Förbättra arkivering

• Skapa e- tjänst för inackordering

• Ökad kompetens kring budgetarbete

• Fler och bättre tjänsteskrivelser

• Klara barnomsorgsbehovet inom 4 månader

• Fokus och kompetensutveckling mot dem vi är till för

• Utveckla vårt systematiska kvalitetsarbete med hjälp av Stratsys



Mål - Yngre teamet

• Förbättra språkutvecklande arbetssätt

• Arbetsmiljö, behålla personal

• Likvärdig dokumentation

• Mer fokus på kvalité i förskolan

• Utöka samverkan mellan skola och fritidshem

• Högre måluppfyllelse i kärnämnen

• Bli bättre att undervisa elever med särskilt stöd

• Fokus på undervisningsfrågor på konferenser

• Öka måluppfyllelsen i matematikämnet

• Elevhälsans roll – tydliggöra – studiero

• Genomföra fokuskonferenser i undervisningsfrågor



Mål - Äldre teamet

• Utveckla styrningen för att skapa resurser till de som behöver det

• Utveckla ledarskapet i klass rummet.

• Utveckla kunskapsutvecklande lärmiljöer.

• Förbättra anpassningar på lärlingsplatser

• Förbättra dokumentation runt bedömning på lärlingsplatserna

• Fortsätta förbättra insatser för förbättrad närvaro.

• Samarbete skola - hem i syfte att öka närvaron

• Utveckla kunskaper om språkstörningar / Språkliga svårigheter. =

• Utveckla medarbetarskapet



FC - Fokusområden 2022

• Hålla budget

• Öka läslusten i alla verksamheter

• Utveckla förskolans kvalitet och måluppfyllelse

• Ökad måluppfyllelse åk 6

• Öka tryggheten och studieron åk 7-9

• Behålla/öka intresset för våra gymnasieprogram

• Gemensam uppstart-föreläsning?


