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Bildningsnämndens systematiska
kvalitetsarbete

Vi ska åt samma håll!
Tillsammans!
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Inledning
Bildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete handlar om utveckling och förbättring och hur väl
de nationella och lokala styrdokumenten uppfylls. Syftet är att säkerställa verksamhetens kvalitet och
likvärdighet med utgångspunkt i bibliotekslag, skollag, läroplan och andra skolförfattningar samt
bildningsnämndens Löften. Utifrån analys av resultat i förhållande till de nationella och lokala
styrdokumenten planeras och utvecklas verksamheterna. Utvecklingsområden identifieras för ökad
måluppfyllelse i förhållande till de nationella och lokala styrdokumenten.
Det viktigaste arbetet sker dagligen i den pågående verksamheten!
Huvudman har det yttersta ansvaret för att utbildning genomförs i enlighet med de bestämmelser
som finns i skollag, läroplaner och andra föreskrifter. Detta yttersta ansvar medför att huvudman har
en central roll när det gäller att bedriva och se till att det på enhetsnivå bedrivs ett systematiskt
kvalitetsarbete. Huvudman ansvarar även för att det finns förutsättningar för att bedriva ett
systematiskt kvalitetsarbete.
Underlag till huvudmans systematiska kvalitetsarbete bygger på uppgifter som kommer fram i
kvalitetsarbetet på enhetsnivå och av andra uppgifter som är av vikt för utbildning och utveckling, till
exempel nationell- och kommunal betygsstatistik (på enhetsnivå och skillnader mellan pojkar och
flickor) samt förutsättningar för:
 god miljö för lärande
 medarbetare
 organisation
 resursfördelning
Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet utförs systematiskt och kontinuerligt, vilket innebär
att arbetet bedrivs strukturerat och uthålligt med fokus på långsiktig utveckling. Både förvaltning och
enhet hittar sina former och rutiner för att bedriva kvalitetsarbetet. I samband med det systematiska
kvalitetsarbetet är det viktigt att beakta hållbarhetsperspektivet, vilket innebär att jämställdhet,
demokrati, tillgänglighet samt miljö- och klimatarbete beaktas.
Enligt Skolverket är det en fördel med en gemensam kärnstruktur i både form och rutiner. Utifrån
kärnstrukturen utvidgar och anpassar enheten sitt arbete utifrån verksamhetens behov och
förutsättningar.
Systematiken i bildningsnämndens kvalitetsarbete bygger på en modell som består av olika delar:
 Ansvarsfördelning
 Struktur
 Löften
 Tidplan, som respektive verksamhetschef ansvarar för
 Arenor för dialog
Bildningsnämnden bedriver systematiskt kvalitetsarbete för samtliga verksamheter. En del är lagstyrd
och gäller förskola, skola, gymnasium och vuxenutbildning. Det systematiska kvalitetsarbetet för
fritid och kultur är inte lika lagstyrt bortsett från Biblioteksplanen. Årligen fattar bildningsnämnden
beslut om prioriterade utvecklingsområden.
Parallellt bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete vilket även påverkar det systematiska
kvalitetsarbetet.
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Tillitsbaserad styrning via löften
2017 fick kommundirektören i uppdrag att se över verksamhetsmålen på kommunövergripande nivå.
Syftet var att ge kommunfullmäktige en annan metod för att utveckla och leda än balanserade
styrkort och mål.

Vad är ett löfte?
Tänk dig in i rollen som barn, elev, förälder, brukare, företagare eller någon annan som behöver och
använder kommunens service. Vad är viktigt för en kommun att lova? Löften kan handla om
exempelvis bemötande, tid eller kvalitet och det ska direkt beröra kommunens invånare och eller
brukare. Det kan alltså inte vara något som utvecklar kommunens verksamhet inåt men inte märks
utåt.

Bildningsnämndens löften
1. Vi lovar att ta tillvara allas lust att lära och utvecklas.
2. Vi lovar dig ett likvärdigt bemötande och delaktighet utifrån dina förutsättningar av
professionella och engagerade medarbetare.
3. Vi lovar att information är tydlig och lättillgänglig.
4. Vi lovar trygga mötesplatser för upplevelser, lärande och meningsfull fritid.

Uppföljning av löften
Löften följs upp både inom det systematiska kvalitetsarbetet samt via ekonomistyrningen två gånger
per år: augusti och december.
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Utbildning – Från förskola till vuxenutbildning
Systematiskt kvalitetsarbete enligt 4 kap. 3-8 §§ skollagen (2010:800)
Huvudmannanivå
3 § Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt
planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Enhetsnivå
4 § Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 § ska genomföras även
på förskole- och skolenhetsnivå.
Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig
personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska ges
möjlighet att delta i arbetet.
Rektorn ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt första och andra styckena.

Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet
5 § Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 §§ ska vara att de mål som finns
för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls.

Dokumentation
6 § Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 §§ ska dokumenteras.

Åtgärder
7 § Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i
verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas.

Rutiner för klagomål
8 § Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.
Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.
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Modell för bildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete
Modellen för bildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete är framarbetad utifrån skollag,
läroplan, skolverkets stödmaterial: “Allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete”, “Kvalitetsarbete i
praktiken”, särskilt material framtaget som stöd för huvudmans kvalitetsarbete och forskning kring
ämnet.
Modellen visar hur huvudman skapar tydliga strukturer och fastställda rutiner för att säkra
systematiken i processen kring det systematiska kvalitetsarbetet.
Det finns en grundläggande struktur som tydliggör vad i verksamheten som ska följas upp och
utvärderas i förhållande till de nationella målen. Rutiner finns kring:





hur kvalitetsarbetet bedrivs på huvudmannanivå
hur enheternas kvalitetsarbete tas tillvara
när och hur enheternas dokumentation av kvalitetsarbetet ska finnas som ett underlag för
huvudmannens kvalitetsarbete
arenor för dialog mellan ansvarsnivåer, dvs. mellan huvudmannanivå och enhetsnivå

Modellen:
 tydliggör kopplingen mellan nationella mål och Löften
 tydliggöra ansvarsfördelningen för det systematiska kvalitetsarbetets olika delar och moment
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Ansvarsfördelning
Huvudman ansvarar för att fördela resurser utifrån lokala förutsättningar samt följa upp, utvärdera
och utveckla verksamheten så att de nationella målen och kvalitetskrav kan uppfyllas. En viktig
uppgift för huvudman är att se till att kvalitetsarbete genomförs i enlighet med skollag, läroplan och
andra författningar. Huvudman är ytterst ansvarig för genomförandet av utbildningen och den som
ska se till att det finns förutsättningar att bedriva ett kvalitetsarbete som säkerställer kvalitet och
likvärdighet.
Rektorer ansvarar för enhetens kvalitetsarbete och inre organisation enligt skollag, läroplaner,
ämnesplaner och kursplaner samt övriga bestämmelser. De ansvarar för att det finns förutsättningar
att bedriva och utveckla utbildningen utifrån de nationella målen och riktlinjerna.

Utveckla utbildning

(Bild: skolverket ” Stöd för huvudmannens kvalitetsarbete”)
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Arbetsmodell och struktur för genomförande
Det pågående arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet består i faser som ingår i en cyklisk
process. Genom att faserna i modellen behandlas i tur och ordning underlättas arbetet med att följa
upp och planera i verksamheten.

Bild 1: Cyklisk process

Bild 2: Struktur för hur dokumentation av faserna i
den cykliska processen kan se ut

Var är vi?
Utifrån uppföljningen av verksamhetens arbete görs en kartläggning som beskriver ett nuläge, ”var vi
är”. En analys görs av nuläget, samt eventuella skillnader mellan killar och tjejer, och beskriver var
verksamheten står just nu i förhållande till de nationella styrdokumenten.

Vart ska vi?
Först när kartläggningen av nuläget är gjord, är det dags att ställa frågan: ”vart ska vi?” Utifrån den
samlade kartbilden som synliggjorts under fasen ”var är vi”, tas beslut kring vilka identifierade
utvecklingsområden som är mest angelägna att utveckla. Dessa beskrivs som prioriterade
utvecklingsområden med tydliga kriterier.

Hur gör vi?
Vad är det som påverkar resultaten? Utifrån detta planeras konkreta, avgränsade, tidsbestämda och
kommunicerade aktiviteter som ska leda fram till målet. Gör klart vem som bär ansvaret för
aktiviteterna och vad ansvaret innebär. Kopplingen till forskning, beprövad erfarenhet och till de
prioriterade utvecklingsområdena ”Vart ska vi?” ska vara tydlig.

Hur blev det?
När aktiviteterna är genomförda följs resultatet av dessa upp. Ledde aktiviteterna till önskad
måluppfyllelse? Vilka insikter har vi fått?
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Elevhälsan
Elevhälsans arbete är en del av skolans systematiska kvalitetsarbete. Elevhälsan arbetar i första hand
förebyggande.

Nyanländas lärande
Nyanländas lärande är en annan del av skolans systematiska kvalitetsarbete. Under 2018 och 2019
gjordes en grundlig kartläggning av nyanländas lärande och den ledde bland annat fram till att
”Handlingsplan för mottagande av nyanlända i Oskarshamns kommun” reviderades. Kartläggningen
är också vägledande i olika utvecklingsområden.

Strategi för skolutveckling i en digital tid
Digital kompetens är en förutsättning för att människor ska förstå världen och kunna förändra den,
skriver utbildningsdepartementet 2017. Strategin för skolutveckling i en digital tid innehåller
övergripande syfte och önskat läge för hur alla verksamheter inom bildningsnämndens utbildningsdel
ska verka för att nyttja digitaliseringens möjligheter på bästa sätt utifrån barnens och elevernas
bästa.

Syftet med strategin är att:
1. Ge alla barn och elever lika förutsättningar för att aktivt kunna delta i ett demokratiskt
samhälle.
2. Skapa goda lärmiljöer där tekniken är ett naturligt inslag för att utveckla barns och elevers
lust till livslångt lärande.
3. Ge barn och unga i Oskarshamns kommun de bästa förutsättningarna för ett gott liv.

Önskat läge






Alla barn, elever, pedagoger och chefer är digitalt kompetenta
Alla barn, elever och pedagoger har likvärdig tillgång till digitala verktyg och lärresurser.
Alla barn, elever och pedagoger använder digitaliseringens möjligheter på likvärdigt sätt.
Huvudman, pedagoger och chefer leder, planerar, följer upp och utvecklar verksamheten på
ett strategiskt och vetenskapligt förankrat sätt.

Uppföljning
Insatser som genomförs inom ramen för Strategi för skolutveckling i en digital tid planeras,
genomförs, dokumenteras, följs upp och utvärderas inom ramen av det ordinarie systematiska
kvalitetsarbetet. Förvaltningsövergripande insatser och insatser på enhetsnivå följs systematiskt upp.
De prioriterade utvecklingsområdena ska samtliga inom skolväsendet förhålla sig till. Redovisning
sker löpande till nämnd om i vilken grad prioriterade utvecklingsområden i strategin nås.

Skolbibliotek
I skollagen anges att eleverna ska ha tillgång till skolbibliotek. Detta innebär att eleverna har tillgång
till ett bibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd från skolan som gör det
möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del i elevernas undervisning för att bidra till att
nå målen för utbildningen. Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur,
informationsteknik och andra meder. Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja
språkutveckling och stimulera läsning. Skolbiblioteket används som en del i undervisningen för att
stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens samt utgör ett stöd i elevernas lärande
och utveckling. Genom det systematiska kvalitetsarbetet ansvarar rektor och bibliotekschef för hur
arbetet bedrivs och vilka effekter detta har.
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Koppling mellan nationella mål och löften
Samtliga löften har en direkt koppling till skollagen och samtliga läroplaners uppdrag och värdegrund.
Nedan följer några exempel.
1. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen i förskolan och skola syftar till att barn och
elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling
och lärande samt en livslång lust att lära.
2. Alla som arbetar i förskolan och skolan ska aktivt motverka diskriminering och kränkande
behandling av individer eller grupper och visa respekt för den enskilda individen och i det
vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt.
3. Alla som arbetar i förskolan och skolan ska samarbeta med barnen och elevernas
vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla förskolans och skolan innehåll och
verksamhet. Läraren ska samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens
skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling och hålla sig informerad om den enskilda
elevens personliga situation och iaktta respekt för elevens integritet.
4. Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt
erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Alla som verkar i skolan ska alltid hävda de
grundläggande värden som anges i skollagen och i läroplanen och klart ta avstånd från det
som strider mot dem.

Tidplan
Tidplanerna för de olika verksamheterna, ansvarar verksamhetscheferna för att årligen uppdatera
och redovisa i verksamhetens kalendarium. Tidplanen beskriver när olika moment på enhetsnivå och
huvudmannanivå ska vara klara. Tidplanerna är kommunicerade och beslutade efter samverkan på
verksamhetsnivå. Verksamhetscheferna redovisar för bildningsnämnden under oktober ”Hur blev
det?” ”Var är vi?” och ”Vart ska vi?”. I april redovisar rektorer för bildningsnämnden ”Hur gör vi”.

Arenor för dialog mellan ansvarsnivåer
Verksamhetscheferna ansvarar för regelbundna dialoger med rektorer för de olika enheterna kring
resultat på enhetsnivå, gruppnivå och individnivå. Dialogerna förs både gruppvis och individuellt.
Verksamhetscheferna för dialog och informerar bildningsnämnden, enligt tidsplan, ”Hur blev det?”,
”Var är vi?” och ”Vart ska vi?”.
På en kvalitetsdag under våren där rektorer, bildningsnämnd, verksamhetschefer och skolchef deltar
förs dialog om ”Hur gör vi”.
Bildningschefen och verksamhetscheferna för regelbundna dialoger utifrån löften och resultat.
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Barnkonventionen och ungdomsfrågor
Barn och ungdomars delaktighet är en förutsättning för ett gott liv och en attraktiv kommun. 2020
blev Barnkonventionen lag, Barnrättslagen, och bildningsnämnden förhåller sig väl till detta. Alla
tjänsteutlåtanden innehåller en beskrivning av hur barn och unga påverkas av beslutet. Detta ger
bildningsnämnden förutsättningar att fatta beslut utifrån ett barn och ungdomsperspektiv.

Kultur och fritid
Där folk mår bra dit vill andra! Detta är bakgrunden till det kultur- och fritidsengagemang som finns i
Oskarshamns kommun. Ett rikt kultur- och fritidsliv ökar kommunens möjlighet att locka till sig
människor med nya och spännande idéer. Det skapar företag, fler investeringar och en växande
kommun. Utifrån detta och bildningsnämndens löften bedrivs det systematiska kvalitetsarbetet.
Biblioteksplanen och skolkulturplanen är lokala styrdokument för kulturverksamheten. Dessa följs
upp årligen genom det systematiska kvalitetsarbetet.
Kulturchefen och fritidschefen redovisar under det första kvartalet det systematiska kvalitetsarbetet i
bildningsnämnden.

Syfte
Att få syn på och tydliggöra det utvecklingsarbete som görs.

Önskat läge
Ökad kvalitet och attraktion – en bättre kommun!

Arbetsmodell
Hur blev det förra året?
Här beskrivs hur det gick med de prioriterade utvecklingsområdena.

Var är vi?
Utifrån uppföljningen av verksamhetens arbete görs en kartläggning som beskriver ett nuläge, ”var vi
är”. En analys görs av nuläget, vilket innebär att beskriva var verksamheten står just nu i förhållande
till det önskade läget som finns uppsatta för verksamheten.

Vart ska vi?
Efter kartläggningen av nuläget ställs frågan: ”vart ska vi?” Utifrån den samlade kartbilden som
synliggjorts under fasen ”var är vi”, tas beslut kring vilka identifierade utvecklingsområden som är
mest angelägna att utveckla. Dessa beskrivs som prioriterade utvecklingsområden med tydliga
kriterier.

Hur gör vi?
Vad är det som påverkar resultaten? Utifrån detta planeras konkreta, avgränsade, tidsbestämda och
kommunicerade aktiviteter som leder fram till målet. Gör klart vem som bär ansvaret för
aktiviteterna och vad ansvaret innebär. Kopplingen till forskning, beprövad erfarenhet och till målen
”Vart ska vi?” ska vara tydlig.

Hur blev det?
När aktiviteterna är genomförda följs resultatet av dessa upp. Ledde aktiviteterna till önskat läge?
Vilka insikter har vi fått?
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Administration
En kompetent, effektiv och tydlig administration är en förutsättning för en väl fungerande
organisation. Årligen följs det systematiska kvalitetsarbetet upp och dialoger förs mellan
medarbetare, administrativ chef, samverkansgrupp och förvaltningschef.
Administrativchef redovisar under det första kvartalet det systematiska kvalitetsarbetet i
bildningsnämnden.

Syfte
Att få syn på och tydliggöra det utvecklingsarbete som görs.

Önskat läge
Ökad kvalitet och attraktion – en bättre kommun!

Arbetsmodell
Hur blev det förra året?
Här beskrivs hur det gick med de prioriterade utvecklingsområdena.

Var är vi?
Utifrån uppföljningen av verksamhetens arbete görs en kartläggning som beskriver ett nuläge, ”var vi
är”. En analys görs av nuläget, vilket innebär att beskriva var verksamheten står just nu i förhållande
till det önskade läget som finns uppsatta för verksamheten.

Vart ska vi?
Efter kartläggningen av nuläget ställs frågan: ”vart ska vi?” Utifrån den samlade kartbilden som
synliggjorts under fasen ”var är vi”, tas beslut kring vilka identifierade utvecklingsområden som är
mest angelägna att utveckla. Dessa beskrivs som prioriterade utvecklingsområden med tydliga
kriterier.

Hur gör vi?
Vad är det som påverkar resultaten? Utifrån detta planeras konkreta, avgränsade, tidsbestämda och
kommunicerade aktiviteter som leder fram till målet. Gör klart vem som bär ansvaret för
aktiviteterna och vad ansvaret innebär. Kopplingen till forskning, beprövad erfarenhet och till målen
”Vart ska vi?” ska vara tydlig.

Hur blev det?
När aktiviteterna är genomförda följs resultatet av dessa upp. Ledde aktiviteterna till önskat läge?
Vilka insikter har vi fått?

Ekonomi
En viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet är en budget i balans. Budgeten fördelas utifrån de
principer som bildningsnämnden beslutat om. Samtliga chefer planerar och genomför verksamheten
efter samverkan med medarbetarna utifrån de ekonomiska ramar som ges. Ekonomin och
frisknärvaro följs upp varje månad, delårsbokslut och bokslut. I samband med dessa uppföljningar
görs en prognos för året. Vid behov beskrivs vilka åtgärder som genomförs för att ha en budget i
balans samt att sjukfrånvaron inte ska vara högre än 5 %. Vid två tillfällen följs också
bildningsnämndens löften upp i samband med ekonomi, per augusti och december.
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Bilagor
Bilaga 1 – biblioteksplan
Bilaga 2 – skolkultursplan

