
Välkomna!



SOLLENTUNA 



Historiska ryggsäcken

● Saknades samsyn och 
riktning

● Rädda att göra fel

● Baksätet

● Kompetens -
omvärldsbevakning

● Höga meritvärden



Parallella paradigm

Instutionellt perspektiv

• Produktionsorienterad expertkultur

• Bunden i tid och rum

• Hierarkisk organisering

• Slutet kunskapssystem

• Auktoritet genom roll

• Uppdragsgivare - chef

Nätverksperspektiv

• Alltid tillgänglig

• Peer-to-peer

• Crowdsourcing

• Auktoritet genom resultat

• Uppdragsgivare - målgrupp och omvärld





Prioriterade områden

Digitalisering

Tillgänglighet

Ledarskap för lärande

Rektorsgruppen





Vad är er gemensamma berättelse?



Lidingös kompetensutvecklingsplan

1

2

3

1. Gemensamma 
kompetensutvecklingsinsatser utifrån 
prioriterade områden

2.
Lokala kompetensutvecklingsinsatser 
som är gemensamma på respektive 
enhet och definierade av rektorerna

3.
Enskild medarbetares individuell 
kompetensutvecklingsplan som 
kommuniceras mellan anställd och 
chef



1. Gemensamma kompetensutvecklingsinsatser 
utifrån prioriterade områden 

▶ Vår gemensamma berättelse

- Leda digitalisering – Skolverket

- BETT

- Makerdays

- Linda Manilla

- Annika Agélii Genlott

- Joakim Jardenberg

- Carl Heath

- Partnerskap med Rise

- Jan Hylén

- Troed Troedsson

- Komtek

- Masterclass

- STL

- Innovationsveckan



2. Lokala kompetensutvecklingsinsatser som är gemensamma 
på respektive enhet och definierade av skolledare

▶ Lokal handlingsplan - statliga strategier, 
kursplaner, vår berättelse

↖ Skolverket – moduler, föreläsningar

↖ Komtek

↖ Masterclass

↖ STL

↖ GSuite

↖ Dela-kultur 

↖ V-klass

↖ On-linekurser

↖ Pedagogiska nätverk



3. Enskild medarbetares individuell kompetensutvecklingsplan som 
kommuniceras mellan anställd och chef

▶ Individuell utvecklingsplan

↖ Ha adekvat digital kompetens

↖ Förmåga att välja digitala lärresurser

↖ Integrera digitala verktyg och resurser i 
undervisningen

↖ Ha  kännedom om upphovsrättsliga frågor

↖ Ha förståelse och verktyg för nätkränkningar







Innovationsmässan





Lexplore 

länk

https://www.lexplore.com/sv/case/lidingo-stad/


LIKA- - kommungemensam analys



Hur ser den gemensamma 

kompetensutvecklingsplanen ut i er 

kommun och hur synliggörs den?



Professionellt arbetande 
nätverksgrupper



Nyckelfaktorer:

Kollegialt lärande

Engagemang för sitt eget lärande

Tydliga mål

Delaktiga skolledare - ledarskapet

Fokus på elevernas behov ------> lärarnas lärande



Ämneskunskaper

de tre perspektiven

PANGs styrning o ledning

Rektor 

Bitr. rektor
Förstelärare/

lärare/

pedagoger

Från olika 

skolor

Huvudansvar



Ämneskunskaper

de tre perspektiven

PANGs styrning o ledning

Rektor 

Bitr. rektor
Förstelärare/

lärare/

pedagoger

Från olika 

skolor

Huvudansvar



Styrgruppernas uppgift:

Driva och leda kompetensutveckling som möjliggör professionellt lärande 

Högre måluppfyllelse

Ledarskap för 

lärande
Digitalisering Tillgänglig skola







Steg 1 - Identifiera elevers kunskaper och lärare

Vilka kunskaper behöver våra elever för 

att uppnå målen?

Vad behöver de lära sig och göra? 

Vad bygger vi vidare på det de redan 

kan?

Vad är det som hindrar dem i sitt 

lärande?



Steg 2 - Avgöra vad lärare behöver veta och kunna göra

Vilka kunskaper och färdigheter behöver 

vi som professionella för att möta våra 

elevers behov av lärande?

På vilket sätt har vi bidragit till de 

nuvarande elevresultaten?

Vad behöver vi lära oss och göra för att 

uppnå bättre resultat?



Steg 3 - Fördjupa professionella kunskaper

Den nya kunskapen:

- relevant för lärarens aktuella behov 

i klassrummet

- upprepas, testas, prövas på nytt

- kombo av teoretisk kunskap och en 

förståelse av hur denna kan 

användas för att lösa ett specifikt 

problem



Steg 4 - Låt eleverna uppleva lärande på ett nytt sätt



Steg 5 - Analysera effekterna på elevresultaten

- Hur effektivt har det vi har lärt oss 

och gjort varit för att främja våra 

elevers lärande?

- Vad borde vi fortsätta med och vad 

borde vi sluta med?

- Vad borde vi ändra på eller arbeta 

vidare med?

- Vilka nya utmaningar har blivit 

uppenbara?



Vad är vår uppgift?

Leda och driva kompetensutveckling, två tillfällen per termin

- Vad behöver våra elever för att nå maximal utveckling?

- Vad behöver kollegiet för ny kunskap så att undervisningen utvecklas?

- Hur ser en sådan ny kunskap ut? Var hittar vi den?

- Hur organiserar vi och möjliggör vi för professionellt lärande? 

- Skapa engagemang hos deltagarna

- Gör det intressant

- Skapa delaktighet



Hur använder ni er samlade kompetens 

av skolledare i er kommun?

menti : 



Vad skulle du vilja strunta i?



Tillsammans: Vad hoppas vi att vi känner när vi går 

hem idag?



Diskussion

Vad drar ni för slutsatser utifrån resultatet för ert ämne?

Vad är synligt och osynligt? Vad är viktigt som kanske inte kan mätas?

Vilka frågor behöver vi fokusera på i resp PANG, utifrån resultaten,  så att 

undervisningen utvecklas?

Era diskussioner idag kommer ligga till grund för höstens arbete. Dokumentera! 

Spar dokumentationen i resp ämnes-mapp.



Varje elev ska utifrån sina förutsättningar 

utvecklas maximalt i varje enskilt ämne.





Hur tar du hjälp av dina (rektors) 

kollegor?

menti.com 8123 9779



Vad och hur lyser ni på 
utvecklingsområden i era 

verksamheter?



Vilka är era kommungemensamma 

arenor och finns det etablerade 

samarbeten med externa aktörer?



Verksamhetsutveckling i en digital tid?



Nationell digitaliseringssatsning

Regeringen

För ett hållbart 
digitaliserat Sverige 

- en digitaliserings

-strategi 

Regeringen

Nationella 
digitaliserings-

strategi för 
skolväsendet

Skolverket

Reviderade 
kursplaner

med kommentars-

material

SKL:s 
handlingsplan 



Nationell digitaliseringssatsning

Regeringen

För ett hållbart 
digitaliserat Sverige 

- en digitaliserings

-strategi 

Regeringen

Nationella 
digitaliserings-

strategi för 
skolväsendet

Skolverket

Reviderade 
kursplaner

med kommentars-

material

SKL:s 
handlingsplan 

1 432



Fokusområde MÅL DELMÅL DELMÅL DELMÅL DELMÅL

Digital kompetens för 
alla i skolväsendet

Alla barn och elever ska 
utveckla en adekvat digital 
kompetens. Det ska finnas 
en digital likvärdighet i det 
svenska skolväsendet. 

Barn och elever ska i alla 
delar av skolväsendet ges 
förutsättningar att utveckla 
adekvat digital kompetens.

Förskolechefer, rektorer 
och huvudmän ska ha 
förmåga att strategiskt leda 
digitalt utvecklingsarbete i 
verksamheterna. 

Personal som arbetar med 
barn och elever ska ha 
kompetens att välja och 
använda ändamålsenliga 
digitala verktyg i 
utbildningen.

Likvärdig tillgång och 
användning

Barn, elever och personal 
ska ha god och likvärdig 
tillgång till digitala verktyg 
och resurser i syfte  att 
förbättra utbildningen och 
effektivisera verksamheten

Barn, elever och personal 
som arbetar med barn och 
elever ska ha tillgång till 
digitala verktyg utifrån sina 
behov och förutsättningar.

Det ska finnas 
ändamålsenlig infrastruktur 
samt teknisk och 
pedagogisk support i 
verksamheten.

De digitala lärresurser som 
används i undervisningen 
ska vara ändamålsenliga 
och medföra att teknikens 
möjligheter kan utnyttjas 
effektivt

Digitaliseringen ska 
användas för att underlätta 
personalens arbetssituation 
i fråga  om undervisning och 
administration.

Forskning och 
uppföljning kring 
digitaliseringens 
möjligheter

Forskning och uppföljning 
som stödjer utveckling av 
verksamheter och insatser 
ska genomföras med syfte 
att bidra till ökad 
måluppfyllelse och 
utvecklad digital 
kompetens.

Forskning om 
digitaliseringens påverkan 
på undervisning och lärande 
ska genomföras och stödja 
utveckling av verksamheter 
och insatser.

Uppföljning av 
digitaliseringsarbetet i 
skolväsendet ska 
genomföras och stödja 
utveckling av verksamheter 
och insatser.





Digitalt först

Enkelt Process

Process

Process

Effektivt Attraktivt





Skiljer ni på det kommunala och statliga 
uppdraget när det gäller digitalisering?



Vår gemensamma plattform och kompass









Lidingös kompetensutvecklingsplan

1

2

3

1. Gemensamma 
kompetensutvecklingsinsatser utifrån 
prioriterade områden

2.
Lokala kompetensutvecklingsinsatser 
som är gemensamma på respektive 
enhet och definierade av rektorerna

3.
Enskild medarbetares individuell 
kompetensutvecklingsplan som 
kommuniceras mellan anställd och 
chef

Digitalisering

tillgänglighet 

ledarskap för lärande





STRATSYS

15 november               15 februari                 30 april               30 juni

Övergång och 

samverkan

Skolan och omvärlden

Rektorns ansvar skola 

Ledarskap för lärande

Kunskaper / 

Bedömning och 

betyg

Tillgänglighet

Elevernas 

ansvar och 

inflytande

Skola och 

hem

Digitalisering

Normer och 

värden

Kunskaper / 

Bedömning 

och betyg



Digitaliseringsplan Torsviks skola 

2021-2022



Innehållsförteckning

Förord

Bakgrund

Långsiktigt mål 

- ledning

- infrastruktur

- kompetens

- användning

Nuläget personalens 

- kompetens

- användning

IKT mål för eleverna (lägstanivå) 

FK-3

- kompetens

- användning

Åk 4-6

- kompetens

- användning

Åk 7-9

- kompetens

- användning

IKT mål för pedagogerna

- kompetens

- användning



Effektkedja

resurs aktivitet

resultatmål effektmål



LIKA- Torsviks skolas analys



3. Enskild medarbetares individuell kompetensutvecklingsplan som 
kommuniceras mellan anställd och chef

▶ Individuell utvecklingsplan

↖ Ha adekvat digital kompetens

↖ Förmåga att välja digitala lärresurser

↖ Integrera digitala verktyg och resurser i 
undervisningen

↖ Ha  kännedom om upphovsrättsliga frågor

↖ Ha förståelse och verktyg för nätkränkningar



2. Lokala kompetensutvecklingsinsatser som är gemensamma 
på respektive enhet och definierade av skolledare

▶ Lokal handlingsplan - statliga strategier, 
kursplaner, vår berättelse

↖ Skolverket – moduler, föreläsningar

↖ Komtek

↖ Masterclass

↖ STL

↖ GSuite

↖ Dela-kultur 

↖ V-klass

↖ On-linekurser

↖ Pedagogiska nätverk



1. Gemensamma kompetensutvecklingsinsatser 
utifrån prioriterade områden 

▶ Vår gemensamma berättelse

- Leda digitalisering – Skolverket

- BETT/SETT

- Makerdays

- Linda Manilla

- Annika Agélii Genlott

- Joakim Jardenberg

- Carl Heath

- Partnerskap med Rise

- Jan Hylén

- Troed Troedsson

- Komtek

- Masterclass

- STL

- Innovationsveckan



Torsvik skola

PANG - Nya läroplanen

Extern utbildning

Skolverkets material

Medarbetarsamtal

Lektionsbesök

Dela-kultur



Nya kursplaner

Centralt innehåll

- Vad är förändrat, nytt och borttaget centralt innehåll?

- Vad behöver förändras i vår undervisning?

- Finns det något som är helt nytt? Behovet av fortbildning 

Kunskapskraven 

- Vad är förändrat? nytt och borttaget 

- Förstår vi vad och hur vi ska bedöma?



Diskussionsunderlag Till mappen med mallar 
och jämförelsedokument

https://drive.google.com/drive/folders/1teHpV5qyvpj9FYnJFYwidvjceO40RfXV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1teHpV5qyvpj9FYnJFYwidvjceO40RfXV?usp=sharing


Rektors uppdrag

Outlook - dag

Trello - vecka

Stratys - periodvis

Digitaliseringsplan - Årsvis

LIKA - Årsvik

Medarbetarsamtal - Årsvis

Ämneslag - Lektion, dag, periodvis



Frågor?

sara.carlson@lidingo.se

mailto:sara.carlson@lidingo.se

