Modellens digitala mallar för att steg för steg skapa
strukturen för en framgångsrik skola i världsklass
Digitala mallar i pdf-, Word, Excel- och PowerPoint-format.
Inspireras, ta efter, redigera, förändra och skapa eget.

Sveriges mest konkreta
material för
systematiskt
kvalitetsarbete
och resultatstyrning

Steg 1 - Vetenskaplig grund
Som bas för kompetensutveckling för skolans personal.
• Vetenskaplig grund. Olika exempel från skolor och kommuner.
Steg 2 - Läroplanen
• Prov för lärare. Tema Läroplanens kapitel 1 och 2.
• Tipspromenad för lärare. Tema Läroplanens kapitel 5.
• Underlag för analys av mitt lag med lärare.

Steg 5 - Lärarnas rutiner
• Lärarnas rutiner. Olika exempel.
En affisch som summerar Lärarnas rutiner.
• Processkartan. En affisch som visualiserar Lärarnas rutiner.

Steg 3 - Skolans mål och nyckeltal
För fokus på progessionen – förädlingsvärdet.
• Skolans måldokument - Nyckeltal och mål för åk 1-9.
• Skolans måldokument - Nyckeltal och mål för gymnasiet.
• Separata mål-mallar för elever, lärare och skolan.

Steg 6 – Lektionsobservationer och kollegialt lärande
• Observationsscheman. Olika exempel för att tillsammans
med lärarna systematiskt utveckla undervisningen.
• Guide för hur man implementerar systematiskt arbete för att
undervisningen ska bli bättre och bättre

Steg 4 - Skolans rutiner
• Skolans rutiner. Olika exempel från skolor och kommuner.
• Resultaten. En affisch som visualiserar resultaten som är
en del av Skolans rutiner för analys och förbättringsarbete.
• Årsklockan. Olika affischer som summerar Skolans rutiner.
• Terminsutvärderingar. En processbeskrivning och frågor för
att genomföra utmanande och resultatfokuserade
terminsvärderingar – för lärare individuellt och i lärarlagen.

Steg 7 - Rektorns årliga kvalitets- och resultatrapport
• Struktur för rektorns årliga rapport och plan med nyckeltal
för fokus på förbättringar, bättre undervisning och resultat.
Steg 8 - Nämndens/styrelsens verksamhetsplan
• Struktur för en plan med nyckeltal för fokus på förbättringar
och varje årskulls bästa resa mot goda resultat VT åk 9.

