
Det är det här vi kommer att arbeta med
för Östhammars kommuns elevers framtid

Delrapport 2. 2020-05-04
Vårt arbete med att förbättra vår struktur för systematiskt förbättringsarbete och resultatstyrning är i full gång även om det varit lite tyst från oss. Vi kommer under 
maj månad att skicka ut en remiss till all personal i våra skolor kring vad vi kallar ”Skolans rutiner”. Det är av stor vikt att alla är delaktiga i arbetet. Tanken är att 
vi ska göra mer ”lika” och att det ska påverka vardagen på våra skolor – planering, undervisning, bedömning, analys och förbättringsarbete. Det är då viktigt att all klokskap vi har i våra 
skolor kommer alla till nytta. Så se till att göra din tankar hörda. 

Vi kommer i veckan även att starta upp arbete med hur vi ska definiera vår gemensamma vetenskapliga grund samt hur vi på ett kvalitativt sätt ska ha utvärderingar av terminer och 
läsår fram över. Även här kommer alla få vara med och tycka till när arbetsgrupp och referensgrupp lagt en grund att utgå ifrån.

/Cecilia Eriksson, Verksamhetschef Grundskola

VETENSKAPLIG GRUND
Innehåll och plan för hur vi implementerar en evidensbaserad verksamhet 
enligt Skollagen 2010.

NYCKELTAL & MÅL
Struktur för fokus på årskullar och progression. Blir en del av 
resultatutvärderingar på skol-/kommunnivå fyra gånger/läsår. 

SKOLANS RUTINER
Rutiner och ”Hur” för en kultur kring undervisningsprocessen. Fokus på det 
som ska levereras: lärande och kunskapskraven!

ÅRSKLOCKA
Vad, Vem och När lyfts ut från skolans rutiner och kommer att bli en stor 
kom-ihåg-lapp för oss alla i affischformat.

RUTINER FÖR MITT-/TERMINSUTVÄRDERINGAR
Fokus på resultaten, analys och kunskapskraven. Utifrån det åtgärder för 
bättre och bättre undervisning!

LÄRARNAS RUTINER
Fokus på uppdraget, ”Hur”, att göra mer ”lika” och arbeta smart. Enkelt och 
tydligt för alla lärare – även för nyanställda!

PLAN FÖR BÄTTRE OCH BÄTTRE UNDERVISNING
Kärnan i vårt systematiska kvalitetsarbete. Alla lärare ska 
få feedback – lektionsobservationer och kollegialt lärande. 

REKTORS ÅRLIGA KVALITETS- OCH RESULTATRAPPORT
Fokus på kunskapskraven, progression, bättre och bättre 
undervisning samt resultat.

NÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN     
Fokus på progression och varje elev samt årskulls bästa 
resa mot goda resultat VT åk 9.

MODELLEN
Konkret handbok om hur man tänker, tar efter 
och gör utifrån forskningen kring 
framgångsrika skolor.
Läs mer på www.successfulschools.se

”Flera skolor och huvudmän som använder Modellen har lyft sin struktur för systematiskt förbättringsarbete och har nu tydligare fokus på resultaten” /  Matz Nilsson ordförande i Sveriges Skolledarförbund
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