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Senaste nytt om "Skolans rutiner"
Tack till alla som engagerade sig och svarade på remissen om "Skolans
rutiner".

Totalt kom 17 remissvar in för remissomgång 2 av "Skolans Rutiner". Dessa svar innefattar 72
synpunkter. Synpunkterna har kategoriserats till 11 olika områden med två eller �er synpunkter. Den
elfte kategorin omfattar nio olika synpunkter med ett svar.

Vi �ck in 65% svar från enskilda lärare, 29% kom från arbetslag eller andra grupper av lärare. Facket
stod för 6% av svaren.

Vi har sammanställt svaren och hur projektgruppen tar hand om det på för sätt. Vi valde att ta bort
personerna och grupperna som svarade och har bara med frågorna och våra svar.

Vad händer nu?
Nu har projektgruppen gått igenom alla svar och tagit ställning till de ändringar som behöver göras.
Nu börjar arbetet med att genomföra ändringarna så att vi får en produkt som ska korrekturläsas och
granskas av rektorer, som sedan kommer besluta om att rutinen ska antas. Där efter kommer rutinen
att tryckas och delas på våra skolor.

Tidigare information
Vi kommer löpande att informera om detta på INES under denna sida. Lägg gärna sidan som din
favorit så du inte missar något. Rektorer kommer även att ges från skolornas rektorer om projektet.

För frågor kontakta
Camilla Olsson, Kvalitetstuvecklare, 0173-866 38, camilla.olsson@osthammar.se

Remissvar omgång 2 Skolans
rutiner
Dokument med en sammanställning över remissvar omgång 2 för "Skolans rutiner".
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