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Kommunal styrning  
och nämndplan 
 

Med kommunens värdeord ANSVAR, MOD och FANTASI i  
tankar och arbetssätt ska alla verksamheter inom kommunen arbeta för: 

• att ha en ekonomi i balans 
• att leverera tjänster av hög kvalitet 
• att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare 
• hållbar utveckling och hög livskvalitet 

 

Barn- och utbildningsnämndens prioriterade 
områden 
Skolutvecklingsdokumentet är nämndens styrning av kommunens pedagogiska verksamheter som 
finansieras av kommunala medel. Fokus på kunskap och ökad måluppfyllelse är viktigt för att alla barn 
elever och medarbetare ska lyckas.  
 
Fem områden är vägledande i skolutvecklingsdokumentet: kunskap och resultat, värdegrund och 
likabehandling, motivation och delaktighet, kultur och skapande samt skola och arbetsliv. 

 

Utifrån kommunens styrkort och de prioriterade områdena har barn- och utbildningsnämnden 
formulerat fyra verksamhetsövergripande mål. Dessa beskrivs utförligare i nämndplanen och följs upp 
i verksamheternas årsredovisningar. 

• En ekonomi i balans där resurserna fördelas behovsstyrt 

• Alla elever ska lyckas 

• Alla förvaltningens arbetsplatser präglas av en god psykisk och fysisk arbetsmiljö. 

• Alla förskolor och skolor har en miljö fri från kränkande behandling, diskriminering eller 

trakasserier. 
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Sammanfattande bild av verksamheten 

Kvalitetsbedömning efter genomförda analyser  
Utvärdering utifrån förväntade effekter beskrivna i Verksamhetsplanen för Brännebro 
skola 2020 

 

 
- Brännebro skolas ekonomiska resurser har inte varit tillräckliga för att täcka kostnader för 

elever i behov av särskilt stöd. De resurser som är tilldelade i budget räcker inte till 
grundbemanning på fritidshemmet. 
 

 
- Brännebro skola har tagit fram en plan för elevhälsans arbete. 

 
- Brännebro skolas föräldramöten blev inställda på grund av rådande pandemi. Nya 

möjligheter för föräldramöten har diskuterats. Digitalt möte via Meet kommer att erbjudas 
under kommande läsår. 

 
- Brännebro skola har utvecklat ett gemensamt tillvägagångssätt i likabehandlingsarbetet. 

- Brännebro skola har inte kunnat arbeta entreprenöriellt på grund av lokala omständigheter 
under rådande pandemi. 

 
- Fritidsverksamheten arbetar målinriktat där centrala innehållet i LGR 11 genomsyrar 

verksamheten. Gemensam mall för pedagogiska planeringar är framtagen. 
 

 
 

Verksamhetens utvecklingsbehov i förhållande till 
nationella mål och forskningsresultat 
Brännebro skolas utvecklingsområden 2019 har sin utgångspunkt i analys av verksamheten i 
förhållande till skrivningar i Läroplanen 2011.  

Läsa, läsförståelse och skrivning 
Enligt Lgr 2011 2:2 ska skolan ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan 
använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. 
Brännebro skolas långsiktiga utvecklingsområde är: 
 

• Ökad måluppfyllelse i läsning, läsförståelse och skrivning 
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Utveckla undervisningen i ämnet matematik 
 

• Höja måluppfyllelsen i ämnet matematik med hjälp av nya arbetsmetoder. 
 

Elevinflytande och entreprenöriellt lärande 
Läroplanen 2.3 beskriver att lärare ska tillse att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, 
arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder 
och mognad. Vidare ska läraren tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, 
och förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som 
präglar ett demokratiskt samhälle. Enligt Läroplanen kapitel 1 ”Skolans värdegrund och uppdrag” 
har skolan en viktig uppgift att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas 
kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. 
Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl 
självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar 
ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.  
Brännebro skolas långsiktiga utvecklingsområde är: 
 

• Aktivt arbete med elevinflytande och entreprenöriellt lärande i samtliga ämnen 
 

 

Likabehandling 
Läroplanen föreskriver i kapitel 2.1, ”Normer och värden”, att skolans mål är att varje elev 
respekterar andra människors egenvärde, att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för 
förtryck och kränkande behandling, samt att varje elev medverkar till att hjälpa andra människor. 
Forskning säger att skolmiljöer där eleverna känner sig utestängda, inte respekterade och orättvist 
behandlade av sina lärare och kamrater är motivationssänkande och bidrar till icke godkända  
betyg (Håkansson och Sundberg, 2012).  
Brännebro skolas långsiktiga utvecklingsområde är: 
 

• Brännebro skola fortsätter utveckla ett gemensamt tillvägagångssätt i 
likabehandlingsarbetet 

Undervisning i fritidshemmet 
Undervisningen i fritidshemmet ska enligt Lgr 2011, kap 4, behandla centralt innehåll gällande 
språk och kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, natur och samhälle samt lekar, 
fysiska aktiviteter och utevistelse 
Brännebro skolas långsiktiga utvecklingsområde är: 
 

• Undervisningen på fritidshemmet behandlar det centrala innehållets fyra delar i nya 
läroplansavsnittet för fritidshem 
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Digitalisering och programmering 
Läroplanens nya skrivningar fr. o. m juli 2018 gällande digitalisering och programmering ställer 
högre krav på kompetens hos lärare i den digitala tekniken samt i digitala undervisningsmetoder. 
Ett ökat behov av digital teknik uppstår. 
Brännebro skolas långsiktiga utvecklingsområde är: 

• Att digitaliseringen blir en del av undervisningen för det dagliga arbetet så väl för 
elever som lärare. 

 

Förväntade effekter av utvecklingsarbetet 

  
Överordnad effekt: Eleverna får högre måluppfyllelse i samtliga ämnen 
 
Underordnade effekter: 
 Eleverna når en ökad måluppfyllelse i läsning, läsförståelse och skrivning 
 Eleverna är delaktiga i upplägg och planering av undervisningen 
 Eleverna får en entreprenöriell undervisning 
 Brännebro skola har ett gemensam tillvägagångssätt i likabehandlingsarbetet 
 Brännässlans fritidshem arbetar enligt det centrala innehållet för fritidshem i Lgr 2011 
 Lärare vid Brännebro skola undervisar enligt de nya skrivningar som finns i Lgr 11 

gällande digitalisering 
 
  

Planerade insatser  
Utifrån Verksamhetsplanen gör rektor och medarbetare en handlingsplan som beskriver de insatser 
som krävs för skolan i stort och i varje arbetslag/ämneslag för att nå de övergripande målen.  
 
Brännebro skola 16 augusti 2021  

Rektor 
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