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Ett välskött skolsystem
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Rektor

Teamledare

Mentor
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VÅR IDÉ OM EN BRA SKOLA FÖR VARJE ELEV

HUR ÄR OCH LÄR VÅRA ELEVER?

!

HOMO ZAPPIENS

Är jag tillgänglig för
undervisning?

Är undervisningen
tillgänglig för mig?

BOKSTAVSBARN

LEDNINGSPROCESSER

HUVUDPROCESSER

STÖDPROCESSER

Processkvalitet

relaterar till de aktiviteter och den pedagogiska verksamhet som äger rum i skolan.
Medarbetarnas samspel med eleverna, samspelet mellan elever och verksamhetens
innehåll, arbetssätt, användande av material, uppläggning av arbete och lärandemiljö ses här
som viktiga dimensioner.

JAG
KAN
JAG KAN
JAG KAN

TEMA Värt att kämpa för

STOR UTMANING

JAG KAN

Ansträngningsnivåer
1

Jag arbetar så hårt jag
kan, lika koncentrerat
som när jag håller på
med mina favoritaktiviteter.

2

Jag anstränger mig
väldigt mycket och
kämpar för att bli bättre.
Det är kanske inte riktigt
mitt allra bästa, men inte
långt ifrån det.

3

4

Jag anstränger mig en hel
del och gör ibland mer än
vad som förväntas av mig.
Jag tar själv ansvar för mitt arbete och planerar framåt.
Jag deltar i undervisningen och gör vad som
förväntas av mig. Jag gör inte
mer än vad som krävs och
anstränger mig därefter.

5

6

Jag anstränger mig ibland under
lektionerna men bara när jag behöver. Jag är oftast närvarande men
behöver påminnelser av läraren för
att koncentera mig på uppgifter.
Jag anstränger mig sällan under
lektionerna, dyker ofta upp sent och
glömmer gång på gång materialet
jag behöver.

7

Jag anstränger
mig inte alls
under lektionerna.
Jag uteblir ofta
och har inte med
mig materialet jag
behöver.

Simon Hjort

randet som är betydelsefull. Låt oss undersöka dessa två aspekter – och vad vi
kan göra som lärare för att påverka elevernas ansträngning - lite närmare.

tycks exempelvis i sig självt inte vara
tillräckligt. Hattie menar att det är avgörande att eleverna får lära sig att bedöma sina egna framsteg, sin progression.

Elever som vanemässigt besvarar frå-

gorna i förhållande till sitt eget lärande
är på god väg mot att bli bedömningskapabla elever. Som lärare kan vi åter-

FRUSTRATIONSZON

UTVECKLINGSZON
Utveckling av kunskap,
lärande och förmågor

För höga krav

LITE
STÖD

MYCKET
STÖD
UTTRÅKNINGSZON

TRYGGHETSZON

Lite intresse och motivation

LITEN UTMANING

För lätt
För lite lärande

VÅR ORGANISATION – GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER

VÅR ORGANISATION – TEAM OCH DELSYSTEM
Skolan är indelad i sex team; F-1 och fritidshem, Åk 2-3 och
fritidshem, Åk 4-6, Åk 7, Åk 8 och Åk 9. Teamledaren ska
tillsammans med kollegorna i teamet och andra berörda
pedagoger ta ett helhetsansvar för elevernas skolvardag.

Att varje elev ska få de bästa förutsättningarna att nå målen.
Att varje medarbetare tar ansvar och
aktivt bidrar till jagets, teamets och
skolans systematiska förbättringsarbete.
Att varje teamledare och biträdande
rektorer tar ansvar samt har befogenheter och resurser för att, tillsammans
med kollegor och elever, skapa en
lärmiljö för trygghet, lärande och
utveckling.
Att rektor tillsammans med kollegor,
elever och vårdnadshavare tar ett
helhetsansvar för att utveckla och
förbättra verksamheten i enlighet med
gällande styrdokument, på vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet.

REKTOR

Åk F-6 och Fritidshemmet leds av en biträdande rektor som
tillsammans med teamledarna och pedagogerna tar ett
helhetsansvar för varje elevs bästa skolgång.

BITR REKTOR

Åk 7-9 leds av en biträdande rektor som tillsammans med
teamledarna och pedagogerna tar ett helhetsansvar för varje
elevs bästa skolgång.

TEAMLEDARE

Elevhälsoteamet, som leds av rektor, ska i nära samarbete
med pedagogerna, teamledarna och de biträdande rektorerna
säkerställa det hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande
arbetet så att varje elev får goda och likvärdiga förutsättningar
att nå målen.

MEDARBETARE

ELEV

BITRÄDANDE REKTOR
Biträdande rektor har ett helhetsansvar och ska
säkerställa att varje elev inom sitt område får goda
förutsättningar att nå målen. Biträdande rektorer har
tillsammans med rektor ett övergripande ansvar för
skolans resultat samt det systematiska kvalitets- och
arbetsmiljöarbetet.
REKTOR
Rektor ska leda och samordna skolans pedagogiska
arbete i enlighet med gällande styrdokument samt
säkerställa att varje elev får goda förutsättningar att
nå målen. Rektor är ytterst ansvarig för skolans
resultat och att verksamhetens arbete vilar på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Åk F-1
Åk 2-3

FRITIDSHEM

Åk 4-6

Åk 7

Åk 8

Åk 9

VERKSAMHETSSTÖDET

Strategiska ledningsgruppen som består av teamledare,
biträdande rektorer och rektor ska tillsammans med alla
medarbetare driva skolans utvecklings- och förbättringsarbete.
Ledningsgruppen som består av rektor och biträdande
rektorer har huvudansvaret för skolans resultat och det
systematiska kvalitets- och arbetsmiljöarbetet.

ELEV
Varje elev ska få de bästa förutsättningarna att nå
målen. Eleven och vårdnadshavarna ska medverka till
en god skolmiljö.

TEAMLEDARE
Varje medarbetare har en teamledare som leder och
fördelar arbetet i teamet. Teamledaren ansvarar
tillsammans med medarbetarna i teamet för
elevernas skolvardag.

ELEVHÄLSOTEAMET

Verksamhetsstödet som består av administration, IT,
vaktmästeri, intendent, kök och städ leds av rektor.
Verksamhetsstödet ska arbeta för att skapa bästa
förutsättningar för elever och medarbetare att fokusera på
lärande och utveckling.

Så mycket påverkar läraren elevernas inlärning på ett läsår

VÅR ORGANISATION – ANSVARSPOSITIONER
MENTOR
Varje elev har en mentor som ansvarar för elevens
skolsituation och resa mot målen. Mentor har den
fortlöpande kommunikationen med eleven och dess
vårdnadshavare och är den som hanterar hela
processen runt utvecklingssamtalet.

LEDNINGSGRUPPEN – REKTOR OCH BITR REKTORER
STRATEGISKA LEDNINGSGRUPPEN – LG + TEAMLEDARE
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Den mest
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möjligheten

10 %
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En särskilt yrkesskicklig lärare
1. Når mycket goda kunskapsresultat med alla elever.
2. Planerar för sammanhang och förståelse.
!

3. Leder lärandet orubbligt framåt.

IDÉPLATTFORM

4. Gör lärandet synligt.
5. Ger varje elev röst.
6. Skapar ett arbetsinriktat klassrumsklimat.
7. Värnar alla elevers rätt till en god undervisning.
PROCESSER

Källa: AreteMeritering

FÖRBÄTTRINGSRESAN

JAGET - LAGET/ÄMNESGRUPPEN - SKOLAN - KOMMUNEN

ÄRLIGT NULÄGE
ÄRLIGT NULÄGE
ÄRLIGT NULÄGE

HUR?

ÄRLIGT NULÄGE

ÖNSKAT LÄGE
ÄRLIGT NULÄGE

ÄRLIGT NULÄGE
ÄRLIGT NULÄGE
ÄRLIGT NULÄGE

ORGANISATION & POSITIONER

FÖRBÄTTRINGSRESAN
Låg måluppfyllelse
Dålig studie- och arbetsro
Otydligt och ostrukturerat
Ensamarbete
Stress och frustration

HUR?

JAGET - LAGET - SKOLAN
Hög måluppfyllelse
Bra studie- och arbetsro
Tydligt och strukturerat
Tillsammansarbete
Arbetsglädje och prestation

Det handlar om både och…

Det handlar om både och…

TILLSAMMANS FRÅN ÄRLIGT NULÄGE TILL ÖNSKAT LÄGE

TILLSAMMANS FRÅN ÄRLIGT NULÄGE TILL ÖNSKAT LÄGE

100 %

Process

84%

Process

Varje elev ska:

100%

Skolans resultat 27 mars 2019:

vara delaktig, känna sig trygg och må bra i skolan
utveckla ett demokratiskt och ansvarsfullt förhållningssätt
utifrån aktuell årskurs nå minst godtagbara kunskaper i alla ämnen
kontinuerligt utveckla och förbättra sina förmågor och kunskaper

88% känner sig delaktiga, är trygga och mår bra i skolan +8%
80% utvecklar ett demokratiskt och ansvarsfullt förhållningssätt -3%
krav från huvudmanna- och rektorshåll på att uttrycka sig byråkratiskt och
84%
har utifrån
aktuell
årskurs
nått
minst
godtagbara
kunskaper i alla ämnen +5%
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Om
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Tidsdilemmat:

DOKUMENTATIONSDILEMMAN

Kontraproduktivt:
Undervisningen
Tidsdilemmat:
blir lidande.
Missnöje.
Känsla av
Kontraproduktivt:
otillräcklighet.
Undervisningen
blir lidande.
Missnöje. Känsla av
otillräcklighet.

ARBETSLAGETS

RESULTAT - ANALYS - FÖRBÄTTRINGSPLAN

RESULTAT - ANALYS - FÖRBÄTTRINGSPLAN

RESULTATKVALITET
LÄR

ANALYSERA

PLANERA

GÖR

PROCESSKVALITET
ORGANISATIONSKVALITET
KULTUR & STRUKTUR

RESULTATKVALITET
LÄR

ANALYSERA

PLANERA

GÖR

LÄRARENS
RESULTAT

RESULTAT

ANALYS

ANALYS

FÖRBÄTTRINGSPLAN

FÖRBÄTTRINGSPLAN

Lärarens undersökande och kunskapsbildande cykel
Elevens behov

PROCESSKVALITET
Kontroll av resultat

ORGANISATIONSKVALITET

ELEVENS

Lärarnas behov

experter på att se samband mellan
undervisningsmetoder och elevresultat.

KULTUR & STRUKTUR
Förändrad undervisning

Kunskaper/ färdigheter
Källa: Helen Timperley

Kommunikationsdilemmat:

Mycket
Ingen
I balans
omfattande
dokumentation
dokumentation
Mycket
Ingen
omfattande
dokumentation
dokumentation

Kontraproduktivt:
Godtycklighet.
Otillräcklig information.
Bristande
rättssäkerhet.
Kontraproduktivt:
Godtycklighet.
Otillräcklig information.
Bristande rättssäkerhet.

I balans

{ {

SKOLANS

{ {
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upplevde. Om man resonerar utifrån tids- respektive kommunikationsdilemmat
kan man se på balansering mellan kontraproduktiva
I balans diken på följande vis:

Kontraproduktivt:
Användande av I balans
”Elevvänligt”
Kommunikationsdilemmat:
Elever
och
färdiga mallar och
språk
vårdnadshavare
”officiellt korrekt”
förstår
inte
språk
Kontraproduktivt:
Användande av
”Elevvänligt”
innehållet.
Elever och Eleverna
färdiga mallar och
språk
reduceras
till siffror
vårdnadshavare
”officiellt korrekt”
och
diagram.
förstår
inte
språk
innehållet. Eleverna
reduceras till siffror
Detoch
som
figuren, lite tillspetsat, vill visa är att om man inte har
diagram.

Kontraproduktivt:
Alltför personligt.
Inte i linje med
styrdokumentens
Kontraproduktivt: krav.
Alltför personligt.
Inte i linje med
styrdokumentens krav.

utvecklat
komplementära attityder, det vill säga förmågan att balansera på ett
omdömesgillt
sätt,lite
riskerar
man vill
att hamna
i diket
vänster
eller
höger. I
Det som figuren,
tillspetsat,
visa är att
om till
man
inte har
utvecklat
tidsdilemmat
finns
å ena sidan
fara
förförmågan
att dokumentationen
så omfattande
komplementära
attityder,
det vill
säga
att balanserablir
på ett
att andra arbetsuppgifter blir lidande, å andra sidan att elevens rättssäkerhet

Omdömesblankett för grundskolans årskurs 1–3
ELEVENS NAMN

Ämne

Blankett för omdöme av elevens utveckling
i övrigt inom ramen för läroplanen

Elevens kunskapsutveckling
i förhållande till kunskapskraven
Når en
godtagbar
kunskapsnivå

ÅRSKURS

ELEVENS NAMN

ÅRSKURS

Hur gick det?

Var är vi?

Ämnesspecifika kommentarer

(och i relation till årskurs)
Når ännu inte
en godtagbar
kunskapsnivå

Blankett för den framåtsyftande planeringen
ELEVENS NAMN

ÅRSKURS

Når mer än en
godtagbar
kunskapsnivå

Övergripande mål

Konkretisering

Omdöme

i del två i läroplanen

– skolans tolkning av
vad det övergripande
målet kan innebära
i praktiken (exempel)

Vilka styrkor finns
hos eleven?

(gör en bedömning
av elevens behov av
extra anpassning)

Hur kan skolan stödja?

Vad kan utvecklas
och stödjas?

Bild
Engelska
Hem- och
konsumentkunskap

Hur gör vi?

Idrott och hälsa

Skolan har ansvaret för elevens kunskapsutveckling.
Vårdnadshavare kan bidra i den mån de har möjlighet.

Identifiera uvecklingsområden; områden som läraren,
i dialog med elev och vårdnadshavare, bedömer som
mest angelägna för eleven att arbeta med.

Skolan ska...

Prioriterade utvecklingsområden:

Matematik
Modersmål

Vart ska vi?

Musik
Naturorienterande ämnen
Samhällsorienterande
ämnen
Slöjd
Svenska
Svenska som andraspråk
Teknik
Skolans insatser – en beskrivning av hur skolan ger eleven ledning och stimulans så att hon eller han utvecklas så långt
som möjligt och i förekommande fall också stödinsatser i form av extra anpassningar. Beskrivningen är ett underlag för
den framåtsyftande planeringen på s. 20-21.

Eleven kan...

Vårdnadshavare kan bidra med...

LÄRARE

LÄRARE

Lärarens undersökande och kunskapsbildande cykel
Elevens behov

Kontroll av resultat

LÄSÅR

LÄSÅR

LÄRARE

VÅRDNADSHAVARE

100 %

45 %
Källa: Helen Timperley

ELEV

%
Det handlar om85både
och…

Lärarnas behov

Kunskaper/ färdigheter

DATUM

DATUM

experter på att se samband mellan
undervisningsmetoder och elevresultat.

Förändrad undervisning

LÄSÅR

DATUM

Det handlar- 3 om82 %både och…

65 %

85 %

LÄR
100 %

70 %

+ 25

Det handlar om både och…
TILLIT OCH FÖRTROENDE

VISA OCH BERÄTTA

73 %

90 %

79 %

82 %

73 %

88 %

75 %

PLANERA

58 %

69 %

77 %

86 %

69%

87 %

71 %

67 %

88 %

92 %

86 % % + 89
78
4%

81 %

76 %

ANALYSERA

GÖR

Det handlar om både och…
MÄT FÖRBÄTTRING

HA KOLL PÅ VARIATION

%
Det handlar om85både
och…

Det handlar- 3 om82 %både och…

100 %
!

!

45 %

70 %

!

100 %

+ 25

!

Resultatkvalitet
syftar på vad eleverna har lärt sig, vilka förmågor och färdigheter de har utvecklat.
ORGANISATIONSKVALITET
KULTUR & STRUKTUR

PROCESSKVALITET

RESULTATKVALITET

STÖD- OCH LEDNINGSPROCESSER

KLASSENS - ELEVENS

HUVUDPROCESSER

SKOLANS - ÅRSKURSENS

Det handlar
om
både och…
Det handlar
om både
och…

Omdömesblankett för grundskolans årskurs 1–3
ELEVENS NAMN

Ämne

ÅRSKURS

Elevens kunskapsutveckling
i förhållande till kunskapskraven

Ämnesspecifika kommentarer

(och i relation till årskurs)

+

LEDNINGSPROCESSER

HUVUDPROCESSER

STÖDPROCESSER

=

Når ännu inte
en godtagbar
kunskapsnivå

Når en
godtagbar
kunskapsnivå

Når mer än en
godtagbar
kunskapsnivå

(gör en bedömning
av elevens behov av
extra anpassning)

Bild
Engelska
Hem- och
konsumentkunskap
Idrott och hälsa
Matematik
Modersmål
Musik
Naturorienterande ämnen
Samhällsorienterande
ämnen
Slöjd
Svenska
Svenska som andraspråk
Teknik
Skolans insatser – en beskrivning av hur skolan ger eleven ledning och stimulans så att hon eller han utvecklas så långt
som möjligt och i förekommande fall också stödinsatser i form av extra anpassningar. Beskrivningen är ett underlag för
den framåtsyftande planeringen på s. 20-21.

LÄRARE

LÄSÅR

DATUM

FRÅN ÄRLIGT NULÄGE TILL ÖNSKAT LÄGE
RESULTATKVALITET

RESULTATKVALITET

LÄR

PLANERA

PROCESSKVALITET
ORGANISATIONSKVALITET
KULTUR & STRUKTUR

"Om jag vill föra en människa mot ett bestämt mål måste jag
först finna henne där hon är och börja just där.
Den som inte kan det lurar sig själv när
hon tror att hon kan hjälpa andra.”
(Sören Kirkegaard)

PROCESSKVALITET

ANALYSERA

GÖR

ORGANISATIONSKVALITET
KULTUR & STRUKTUR

”Om man inte vet vart man ska, är det ingen idé att skynda sig.
Man vet ju ändå inte när man är framme.”
(Nalle Puh)

Byta ett ord eller två gjorde det lätt att gå.
Alla människors möte borde vara så.
(Hjalmar Gullberg)

www.larsgustafsson.se

