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Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter utgår från och styrs av ett flertal nationella och kom-
munala styrdokument, bland annat skollag, läroplaner och skolplan. Målen för barn och elever anges i 
de nationella dokumenten. 

Verksamhetsplanen – en verktygslåda för att nå målen
Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsplan beslutas av förvaltningschefen och beskriver de 
skolområdesövergripande insatser som erbjuds för genomförandet av prioriterade utvecklingsområden. 

Vilka berörs?
Verksamhetsplanen omfattar alla medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen och ska - inom 
planens givna ram - anpassas och kommuniceras efter varje verksamhets specifika situation med fokus 
på strävan efter realisering av de nationella kunskapsmålen. Av naturliga skäl tar verksamhetsplanen i 
första hand sikte på innehållet i de pedagogiska verksamheterna, det vill säga barns och elevers utveck-
ling och lärande. 

Ansvarsnivåer
Förskolechef och rektor ska inom ramen för verksamhetsplanens verktygslåda och den egna verksam-
hetens systematiska kvalitetsarbete besluta om enhetens utvecklingsfokus. Förskolechef respektive 
rektor är ansvarig för genomförande och uppföljning av utvecklingsinsatser för ökad måluppfyllelse inom 
sin enhet. Skolchefen är ansvarig för skolområdets måluppfyllelse. Centrala stödfunktioner bistår med 
stöd i arbetet enligt nedan. 

       Fastställd av förvaltningschefen 2015 - 11 - 09

En offensiv skola
  i en trygg miljö
    där alla utvecklas
      utifrån sina
         förutsättningar.



P r i o r i t e r a d e  u t v e c k l i n g s o m r å d e n

Inom ramen för barn- och utbildningsförvaltningens övergripande systematiska kvalitetsarbete har sju 
utvecklingsområden identifierats och insatser påbörjats: 

 Flerspråkighet i förskolan 
• Kompetensutveckling för förskolechefer och övriga medarbetare genom erbjudande om särskilda  
 föreläsningar. Ansvarig är Utvecklingsavdelningen. 

• Deltagande för 30 förskollärare i kurs inom ramen för Skolverkets Förskolelyft - Flerspråkighet  
 och interkulturalitet i förskolan. Deltagarna har i uppdrag att sprida kompetens från utbildningen  
 vidare i respektive förskola. Ansvarig är respektive förskolechef. Utvecklingsavdelningen kan  
 bistå med stöd.

 Språkutveckling
• Deltagande i Skolverkets satsning Läslyftet. Utvecklingsavdelningen tillför medel för att kunna  
 ha fler handledare än vad statsbidraget medger. Därigenom kan utbildningen organiseras på ett  
 för verksamheterna bättre sätt. Ansvarig är respektive förskolechef och rektor. Utvecklingsavdel- 
 ningen kan bistå med stöd.

• Genomförande av forskningscirklar, uppföljning och spridning av kunskaper och erfarenheter.   
 Fortsatt stöd för att kunna genomföra fler cirklar och eller motsvarande. Ansvarig respektive för- 
 skolechef och rektor. Utvecklingsavdelningen, Stöd- och hälsoenheten och Slussen kan bistå  
 med stöd.

 Fritidshem 
• Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet på samtliga fritidshem. Ansvarig är respektive  
 rektor. Utvecklingsavdelningen kan bistå med stöd.

 Matematikundervisning
• Deltagande i Skolverkets satsning Matematiklyftet. Utvecklingsavdelningen tillför medel för att  
 kunna ha fler handledare än vad statsbidraget medger. Därigenom kan utbildningen organiseras  
 på ett för verksamheterna bättre sätt. Ansvarig är respektive rektor. Utvecklingsavdelningen kan  
 bistå med stöd.

 Mottagande och arbete med nyanlända barn och elever. 
• Utveckling av Slussens arbete inklusive kartläggning och överlämning. Ansvarig är enhetschef för  
 Slussen. Skolchefen kan bistå med stöd.
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• Organisation och utbildning – mottagande av nyanlända barn och elever, organisation av förbe- 
 redelseklasser, kompetens hos chefer och lärare angående framgångsfaktorer för lärande för  
 aktuell barn- och elevgrupp. Ansvarig är respektive förskolechef och rektor. Skolchefen och   
 utvecklingsavdelningen kan bistå med stöd. Sistnämnda ansvarar för kompetenshöjande insats- 
 er för skolledare.

• Utveckling av Språkintroduktionen. Ansvarig är rektorer med ansvar för dessa delar av gymna- 
 siet. Skolchefen kan bistå med stöd.

• Rekrytera fler medarbetare med kompetens att genomföra studiehandledning på modersmål.   
 Ansvarig är respektive rektor. HR- avdelningen kan bistå med stöd. 

• Öka och vidga kompetensen hos alla lärare om hur samarbete med studiehandledare kan ut - 
 vecklas. Ansvarig är respektive rektor. Utvecklingsavdelningen, Stöd- och Hälsoenheten och 
 Slussen kan bistå med stöd.

 Kemiundervisning
• Redan påbörjade åtgärder av allmändidaktisk karaktär utgör det första steget för att öka mål- 
 uppfyllelsen i ämnet kemi. Eventuellt genomförs gemensam satsning från lå 16/17 för att ut- 
 veckla No/Na ämnena i allmänhet samt matematik. Ansvarig respektive förskolechef och   
 rektor. Utvecklingsavdelningen kan bistå med stöd.

 Miljöer för lärande
• Vid planering och renovering av förskolor och skolor ska särskild hänsyn tas för att säkerställa  
 tillgång till natur/park samt att miljön för barn är giftfri, i enlighet med gällande lagstiftning. An- 
 svarig är Planeringsavdelningen. Respektive förskolechef och rektor kan bistå med stöd.

Inom förvaltningen finns för förskolechef och rektor olika stödfunktioner, vilka kan underlätta det syste-
matiska kvalitetsarbetet. Syftet är att utveckla undervisningen och målet är att öka måluppfyllelsen.

För uppföljning och utvärdering 
• Kärnan, systematisk kartläggning av undervisningen. Genomförs sedan 2014 enligt särskild be- 
 slutad turordning på samtliga grundskolor. Motsvarande kartläggning kommer att genomföras på  
 samtliga gymnasieskolor med start under 2016.

• Prio, kartläggning av skolans organisation. Kan genomföras på grundskola och gymnasieskola.  
 Prio står för planering, resultat, information och organisation.

• BoB, business objects, är ett beslutstödsystem där respektive chef bland annat kan följa den 
 egna enhetens ekonomiska utfall och elevresultat (betyg, nationella prov mm).

• Enkäter. Kommunövergripande digitala enkätundersökningar genomförs årligen med vårdnads- 
 havare till barn i förskola, med elever i åk 3-9 samt med elever i åk 2 på gymnasieskola. 

S t öd f u n k t i o n e r
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• Intern kontroll. Nämnden har beslutat om intern kontrollplan där vissa av kontrollmomenten ut- 
 går från skolinspektionens beslut för 2014 års tillsyn.

För analys och beslut om fortsatt inriktning på utveckling
• Skolchef följer upp det utvecklingsarbete som bedrivs av förskolechef och rektor. Aktuella   
 prioriterade utvecklingsområden framgår av beslutade uppdragshandlingar för förskolechef   
 och rektor.   

• Utvecklingsstrateg och verksamhetscontroller från utvecklingsavdelningen träffar regelbundet  
 förskolechef och rektor, enskilt eller i mindre grupperingar.

För genomförande av beslutad utveckling
• Förstelärare – Barn- och utbildningsförvaltningen har drygt 120 förstelärare, vilka är fördelade  
 på grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningen. Förstelärarna kallas till särskilda träf-       
 far någon gång per läsår, med syfte att stärka försteläraren i sitt uppdrag att vara ett stöd i ut- 
 vecklingen av undervisningen. Träffarna har särskilt fokus på kollegialt lärande samt mål, infly- 
 tande och formativt arbetssätt. 

• Lektorer – förvaltningens lektorer har bland annat till uppgift att handleda arbetslag med en  
 särskilt tydlig förankring i vetenskap och lärande. Andra exempel på uppdrag för lektor är att   
 genomföra forskningscirklar och olika former av kartläggningar.

• Didaktiker – utvecklingsavdelningens didaktiker genomför dels kartläggningar enligt ovan 
 (Kärnan och prio), dels handleder de enskilda pedagoger eller arbetslag utifrån identifierade  
 behov.

• SBC – Skolbibliotekcentralen – inryms inom utvecklingsavdelningen. Medarbetare på SBC hand- 
 leder skolbibliotekarier eller arbetslag utifrån identifierade behov. 

• Stöd- och hälsoenheten erbjuder specialpedagogisk handledning till arbetslag och konsultation  
 till medarbetare och arbetslag. Medarbetare på stöd- och hälsoenheten kan även ge stöd för att  
 utveckla de lokala elevhälsoteamen. 

• Skoldatateket – erbjuder råd och stöd i vilka alternativa verktyg och pedagogiska program som  
 kan vara lämpliga för enskilda elever.

För ett helhetsstöd
• Fokusskolor – utvalda skolor till vilka centrala resurser prioriteras och samordnas i syfte att öka  
 måluppfyllelse och likvärdighet samt att befintliga resurser används än mer effektivt. 
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