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Inledning 

I Skollagens inledande kapitel 4 § anges att: 

”Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande 

samt en livslång lust att lära” (2010:800) 

Verksamhetsplanen anger riktningen för Nybro kommuns utbildningssektor vilken styrs och 

leds av Lärande- och kulturnämnden. Ytterst ansvarig utifrån kommunallagen är 

Kommunfullmäktige. Av Kommunfullmäktige har ansvarig nämnd (LOK) utsetts för att 

genomföra det statliga uppdraget för förskole/skolverksamhet och tillse att skollag samt 

statliga styrdokument och skolförordningar följs. 

 

Organisation 
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Styrning och riktlinjer 

Kraven för genomförande av utbildning anges ytterst i kommunallag och skollag. För 

respektive verksamhet anges riktlinjerna i läroplan, allmänna råd och stödmaterial. Den 

kommunala styrningen för verksamheterna utgår från Nybro kommuns vision och av 

kommunfullmäktige formulerade mål. Utifrån kommunfullmäktiges mål och det statliga 

uppdraget angivet i skollagen har Lärande- och kulturnämnden angett sin vision och sina mål 

för verksamheterna. 

 

Nybro kommuns vision 

Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större 

Nybro 

 

Nybro kommun växer när människor känner trygghet och får möjlighet till framgång.  

I ett större Nybro med fler invånare frodas företagande, föreningsliv och samhällsengagemang 

där fler är delaktiga.  

I ett större Nybro vågar människor vara nyfikna, nytänkande och generösa. Med en 

gemenskap djupt rotad i bygdens historia, tradition och natur har vi styrkan och stoltheten att 

bjuda in världen runt oss.  

 
Perspektiv  
- Tillväxt  

- Hållbarhet  

- Gemenskap  

Tillsammans bygger vi en bro till ett större Nybro. Beslut, ställningstagande och 

förhållningssätt ska gynna tillväxt, hållbarhet och gemenskap i Nybro kommun.  

 

Antagen av kommunfullmäktige 2017-12-18 

 

Kommunfullmäktiges fem mål 

Kommunfullmäktige har angivit fem mål för Nybro kommuns verksamheter, vilka även 

utbildningssektorn har att beakta: 

 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad 

 Medborgarna ska uppleva att de har goda möjligheter att påverka kommunens 

utveckling 

 Medborgarna ska uppleva att Nybro kommun är en attraktiv plats att arbeta, leva och 

bo i 

 Företagarna ska uppleva att Nybro kommun är en attraktiv kommun att verka i 

 Nybro kommun ska ha en god ekonomisk styrning 
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Lärande- och kulturnämndens vision 

2014 formulerades Lärande-och kulturnämndens vision för utbildning och lärande. Visionen 

innefattar även fem förtydligade mål. 

 

Nybro tillhör landets bästa skolkommuner! 
Här utbildas, fostras och rustas framtidens medborgare. 

Vision för utbildning och lärande i Nybro kommun 2014- 

 Mål:  

- Alla elever lär sig läsa senast under årskurs 1.  

- Alla elever lämnar grundskolan med fullständiga betyg.  

- Alla elever på yrkesprogram lämnar utbildningen som anställningsbara.  

- Alla elever på högskoleförberedande program lämnar utbildningen behöriga till högre 

studier.  

- I SKLs Öppna jämförelser återfinns Nybro årligen i topp i såväl sammanvägd ranking 

(Elevers syn på skolan) som i ämnena svenska, matematik och engelska.  

 

För att infria visionen och nå målen måste följande säkerställas:  

- I Nybro kommun utvecklar vi undervisningen och verksamheten så att alla barn och elever 

får de bästa förutsättningarna för lärande. Det betyder att lust att lära, nyfikenhet, kreativitet 

och trygghet är honnörsord. Höga förväntningar, löpande återkoppling och känslan att duga 

och lyckas är viktiga nycklar till framgång. De pedagogiska verksamheterna strävar orubbligt 

mot ständiga förbättringar med varje elevs bästa framför ögonen.  

 

- I Nybro kommun vilar utbildningen på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det 

betyder att vi ständigt utvecklar våra pedagogiska verksamheter genom att aktivt jämföra oss 

med andra framgångsrika skolkommuner. Vi håller en levande dialog om vad begreppen 

konkret innebär och hur forskningen kan bidra till att utveckla undervisningen. Praktiska och 

estetiska uttrycksformer används systematiskt för att förstärka pedagogik och inlärning.  

- I Nybro kommun är alla elever efter genomgången utbildning väl rustade inför vuxenlivet 

Det betyder att kunskapskraven ständigt är i fokus och varje elev, oavsett bakgrund, ges goda 

förutsättningar att nå sin potential, såväl kunskapsmässigt som personligt. Entreprenörskap 

ses som ett pedagogiskt förhållningssätt lika mycket som det är en kunskap om 

egenföretagande och handlar om att ta fram och utveckla barns och elevers inneboende 

nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.  

 

- I Nybro kommuns verksamheter råder trygghet, trivsel och arbetsro. Det betyder att elevers 

välbefinnande (psykisk och fysisk hälsa) är avgörande förutsättningar för att klara 

kunskapskraven. Därför arbetas det outtröttligt med dessa frågor, inte minst genom ett 

sammanhållet och välfungerande elevhälsoarbete.  

 

- I Nybro kommun har verksamheterna, i alla delar, goda förutsättningar för att bedriva en 

modern och framgångsrik skolverksamhet. Det betyder att elevernas naturliga nyfikenhet ska 

stimuleras av välutbildade och behöriga pedagoger som är stolta yrkesutövare. Lusten att 
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lära är starkt kopplad till barns och elevers inflytande och delaktighet. Resurserna fördelas 

där de behövs.  

 

- I Nybro kommun är eleverna stolta, nöjda och bär goda minnen med sig när de slutar hos 

oss. Det betyder att hela utbildningskedjan kännetecknas av ett sammanhållet 

utbildningsklimat där barns och elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och 

självförtroende tydligt syns i ett 1-19 års perspektiv. 

 

 

Lärande- och kulturnämndens mål för verksamheterna 

Utifrån kommunfullmäktiges fem mål har Lärande- och kulturnämnden angivit följande mål 

för utbildningssektorn: 

 All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever och studerande har 

möjlighet att nå de nationella målen 

 Barn, elever och studerande som behöver särskilt stöd för sitt lärande och för sin 

utveckling skalla erbjudas detta på ett tidigt stadium 

 All verksamhet i förskola och skola ska vara fri från mobbning och kränkande 

behandling 

 Barn, elever, studerande och föräldrar i förskola och skola ska uppleva att de har 

inflytande och möjlighet att påverka den dagliga verksamheten 

 Förskola ska erbjudas till barn som är i behov av detta och i den omfattning som det 

behövs 

 Verksamheterna i förskola och skola ska utformas så att alla barn, elever och studerande 

tillförsäkras en miljö som präglas av trygghet och studiero 

 Förskola och skola ska utveckla samarbete mellan verksamheterna och främja 

entreprenörskap, samverkan med arbetsliv och närsamhället i övrigt 
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Grundläggande perspektiv/förhållningssätt  

Läroplanerna slår fast att utbildningen syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Det benämns ofta som utbildningens dubbla uppdrag, 

kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget.  För förskolor och skolor i Nybro kommun har 

två perspektiv/förhållningssätt antagits, ett för respektive uppdrag. 

Perspektiven/förhållningssätten ska var och en, och tillsammans, lägga en gemensam grund 

för bemötande och undervisning i samtliga verksamheter.  

 

Värdegrund 

Anpassat bemötande  

Anpassat bemötande innebär att möta varje barn och elev utifrån dennes förutsättningar. 

Läsåret 2015/2016 deltog samtlig personal i utbildning om lågaffektivt bemötande av barn 

och elever i allmänhet och med beteendeproblematik i synnerhet, vilken gav ökad kunskap i 

vad ett anpassat bemötande kan innebära och hur lärare och arbetslag kan utveckla ett 

gemensamt förhållningssätt i mötet med barn och elever (Hejlskov-Elvén, 2014).   

Utbildningens intention var också att utveckla metoder för att bemöta och förebygga 

beteendeproblem som kan innebära hinder för individens sociala och kunskapsmässiga 

utveckling.  

Lågaffektivt bemötande är ett förhållningsätt, men ett anpassat bemötande kan även omfatta 

andra delar av värdegrundsarbete som i sig kan ha positiv effekt på barn och elevers 

utveckling. I verksamhetsplanen används därför anpassat bemötande som huvudrubrik för 

planerade insatser och aktiviteter utifrån området Värdegrund. 

 

Kunskap  

Formativt förhållningssätt  

Under senare år har begreppet formativ bedömning fått en framträdande position som ett 

redskap för lärande. Evidensbaserad forskning, internationellt och nationellt, visar på att 

formativ bedömning kan innebära en ökad kunskapsinhämtning. Dylan Wiliams, professor 

emeritus vid University College i London, visar i sina studier på att elever lär mellan 50- 70 

% mer under ett år om läraren arbetar formativt istället för mer traditionellt (Wiliams, 2013). 

Skolverket (2010) beskriver formativ bedömning som att det handlar om att sträva efter en 

lärandekultur och ett klassrumsklimat där elever vill lära och som ger möjlighet att lära sig att 

lära. Olika förespråkare beskriver och tolkar formativ bedömning på olika sätt men en 

gemensam utgångspunkt är att formativ bedömning bygger på att tydliggöra mål och 

kunskapskrav, synliggöra elevens lärande, klargöra hur jag/eleven ligger till samt att klargöra 

hur jag/eleven ska gå vidare. Att aktivera eleverna som resurser för varandras lärande och att 

stödja varandra är också en fråga som ofta beskrivs i förhållande till formativ bedömning. 
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Arbetet med formativ bedömning kan också ses i ett större sammanhang, formativt 

förhållningssätt. Ett formativt förhållningssätt kan beskrivas som ett medvetet och uttalat 

förhållningssätt till bedömning för lärande. Utifrån denna formulering blir det tydligare att det 

inte enbart handlar om att mäta mindre, sätta färre poäng d.v.s. som något motsatt till 

summativ bedömning. Formativt förhållningssätt blir istället något som genomsyrar 

undervisningen. Barn och elever ges då inte bara möjlighet till att förbättra utan kan också 

förstå vad som ska förbättras och varför.  
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Systematiskt kvalitetsarbete 

Förskolans och skolans systematiska kvalitetsarbete är reglerat i Skollagen  4 kap. 3-8 §§ 

(2010:800) och anger att huvudman, förskole- och skolenheter systematiskt och kontinuerligt 

ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och 

utifrån det planera och utveckla verksamheten. Uppföljningen av verksamhetens resultat ska 

dessutom analyseras och bedömas i förhållande till vad forskning och beprövad erfarenhet 

anger som betydelsefullt för genomförandet. 

Systematiskt och kontinuerligt innebär att arbetet ska bedrivas med fokus på långsiktig 

utveckling. För det krävs att det systematiska kvalitetsarbetet finner sina former och rutiner. 

Utgångspunkten är alltid den samma, att finna utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse 

relaterat till de nationella målen. 

 

Stratsys 

För det systematiska kvalitetsarbetet behövs skriftlig dokumentation. I ett längre perspektiv är 

dokumentation en förutsättning för att kunna kartlägga verksamheten och identifiera behov av 

utvecklingsinsatser, genomförande och resultat för att uppfylla målen. 

I Nybro kommun används det webbaserade kvalitetsuppföljningssystemet Stratsys. Verktyget 

är ett stöd för det systematiska kvalitetsarbetet. Där sker uppföljning av måluppfyllelse, anges 

prioriterade mål med uppföljande analyser och planeras aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

relaterat till kommunfullmäktiges, nämnds och nationella mål.   

 

Regelbunden uppföljning 

Den regelbundna uppföljningen innebär överlämning från förvaltning till nämnd av 

verksamheternas resultat. Den struktureras med hjälp av ett årshjul där respektive 

ansvar/verksamhet presenteras för nämnden gällande behov, utvecklingsområden, insatser och 

åtgärder, måluppfyllnad och resultat. För den regelbundna uppföljningen krävs insatser på 

olika nivåer och i olika grupperingar. 

 

Verksamhetsträffar 

Verksamhetsträffar genomförs som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet är 

övergripande satsningar utifrån identifierade utvecklingsbehov, att säkra likvärdighet samt 

kompetenshöjande insatser. Träffarna initieras och planeras av centrala elevhälsan och/eller 

förvaltningens utvecklingsstrateg utifrån behov. Behov kan utgå från identifierade 

utvecklingsområden eller implementering av nya riktlinjer. Genomförande av 

verksamhetsträffarna kan ske i samverkan med andra interna och externa aktörer. 

Verksamhetsträffarnas innehåll och upplägg beslutas av rektorsgruppen inför varje nytt läsår. 
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Nätverksträffar 

Nätverksträffar genomförs två gånger per läsår för personal från förskoleklass till 

vuxenutbildning. Ansvar för genomförandet åligger först och främst förvaltningens 

förstelärare, alternativt lärare utsedd utifrån erfarenhet och kunnande. Nätverksträffarna är 

uppdelade utifrån ämne/ämnesområde och syftet är fortbildning, kollegialt lärande och 

likvärdighet. 

 

Elevhälsa 

Elevhälsan regleras dels av skollagen och dels av hälso- och sjukvårdslagen. Elevhälsa ska 

omfatta psykologiska, psykosociala, medicinska och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan 

ska vara tillgänglig så att elevernas behov av insatser tillgodoses.  

Under läsåret 2017/2018 inleddes en översyn av den befintliga elevhälsoorganisationen. Utifrån 

det klargjordes att ett förtydligande av elevhälsans organisation och uppdrag var av betydande 

vikt. Utifrån det är elevhälsans organisation ett av de övergripande utvecklingsområdena som 

preciseras längre fram. 
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Utvecklingsområden 2018-2020 

Prioriterade utvecklingsområden för Lärande- och kulturförvaltningens utbildningssektor för 

2018-2020 är Elevhälsan, Språk-, läs- och skrivutveckling samt Ledares ledarskap.   

 

Elevhälsan 

Prioriterat mål:  Skolan uppmärksammar och stödjer elever i behov av särskilt stöd. 

Bakgrund: Vid en översyn av den centrala elevhälsorganisationen hösten 2017 inleds arbetet 

med att utveckla organisationen i syfte  att säkra att varje elev får sina särskilda behov 

tillgodosedda. Det omfattar dels elevers välmående och kunskapsutveckling men fokuserar 

även det främjande och förebyggande arbetet. 

Aktiviteter: Under kommande två läsår planeras och genomförs en omorganisation av den 

centrala elevhälsan. Omorganisationens syfte är förtydligat uppdrag i varje nivå, i varje insats 

(medicinsk, psykologisk, social och specialpedagogisk), likvärdighet och den ska utgöra en 

naturlig del i det systematiska kvalitetsarbetet. Utöver detta ska elevhälsans arbete utvecklas i 

enlighet med skollagens intention vilket innebär en samlad elevhälsa, den ska omfatta struktur 

för förebyggande och främjande arbete, den arbetar utifrån forskning och evidens och stödjer 

elevernas utveckling mot utbildningens mål. 

Uppföljning: Genomförda aktiviteter i samband med planering och genomförande av ny 

elevhälsoorganisation följs upp i Stratsys.  

 

Språk-läs-skrivutveckling 

Prioriterat mål förskola: Varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp 

samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och 

kommunicera med andra. 

Prioriterat mål skola: Varje elev kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt 

och nyanserat sätt. 

Två aktiviteter genomförs under perioden 2018-2020, utbildning i SKUA (språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt) och framtagande av en gemensam språk-, läs- och 

skrivutvecklingsplan. 

Aktivitet: SKUA 

Bakgrund: Inom ramen för Skolverkets satsning Nyanländas lärande har fyra lärare, två från 

grundskolan och två från gymnasiet, gått utbildning till SKUA-utvecklare. Då SKUA är ett 

stöd för alla, inte bara för lärare som undervisar elever med annat modersmål än svenska, 

beslutades av SLG-skolledningsgruppen under våren 2018 att genomföra en långsiktig 

satsning på SKUA-utbildning för all personal. De fyra utbildade SKUA-utvecklarna kommer  
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inledningsvis vara ansvariga för planering och genomförande av utbildning för lärare enligt en 

viss struktur. Nedanstående struktur kommer byggas ut över tid utifrån rådande  

förutsättningar.  

 

Inför läsåret 2018/2019 har ansökan gjorts om att få utbilda ytterligare två SKUA-utvecklare. 

Deras genomförandeplan kommer att ingå i den reviderade Verksamhetsplanen för 2019-

2021. 

Uppföljning: Utvärdering och uppföljning av genomförd aktivitet dokumenteras i Stratsys. 

 

Aktivitet: Handlingsplan för språk-läs- och skrivutveckling 

Bakgrund: Vid analys av kunskapsresultaten från läsåret 2016/2017 uppmärksammas 

sjunkande resultat i svenska, främst i åk. 6 och 9. Då insatser initieras på olika håll för att öka 

måluppfyllelsen uppkommer behovet av att sammanställa hela skolkommunens strategi för 

undervisning, extra anpassningar och särskilt stöd relaterat till språk-, läs- och 

skrivutveckling. Syftet är att skapa ökade förutsättningar för likvärdighet, identifiera bristande 

effektivitet till exempel genom att delar antingen ”tappas bort” eller arbetas dubbelt med, ge 

introduktion till nyanställda och inte minst skapa en gemensam, överenskommen plan för 

arbetsgång och insatser. 

Genomförande: Arbetet med att upprätta en handlingsplan för språk-läs- och skrivutveckling 

inleds under hösten 2018 för att vara färdig och beslutad vid inledningen av 2019. 

Genomförandet leds av utvecklingsstrateg. Sakkunniga är språk-, läs- och skrivutvecklare, 

förstelärare, förskollärare och lärare. 

 

 

 

 

 

Läsår Enhet Årskurs/verksamhet/avdelning Avslutad  

2018/2019 Fagerslättskolan Åk. F- 3  

2018/2019 Fagerslättskolan Åk. 4-6  

2018/2019 Orrefors skola Åk. F-6  

2018/2019 Flerohopp skola Åk. F-6  

2018/2019 Åkrahäll Gymnasiet  
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Ledares ledarskap  

Prioriterat mål: Förskolechef/rektor ger förutsättningar för att verksamheten bedrivs i 

enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet. 

Bakgrund:  Förskolechefs och rektors förutsättningar och möjligheter att leda och styra är 

avgörande för verksamheternas utveckling och kvalitet. Det kollegiala utvecklingsarbetet lyfts 

ofta fram som en framgångsfaktor för lärares utveckling men även för förskolechefer och 

rektorer ses ett behov av att lära och utvecklas tillsammans med andra i gemensamma frågor.  

Syftet är att stärka ledarskapet, den kollegiala tillhörigheten, utbyta kunskaper och 

erfarenheter och skapa förutsättningar för likvärdighet.   

Genomförande: Under läsåret 2018/2019 genomförs en studiecirkel som bygger på det 

kollegiala lärandet.  

Uppföljning: Genomförd aktivitet följs upp i Stratsys. 

 

Revidering 

Verksamhetsplanen gäller för två år i taget men revideras inför varje nytt läsår. 
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