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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 

 

Vimmerby Lärcenter är en verksamhet som under år 2017 gjort ett underskott på ca 500 000 kr. 

Verksamheten är i viss mening svår att på förhand förutsäga. Detta beror på rätten till komvux 

som innebär att det är en rättighet att gå utbildningar inom kommunal vuxenutbildning för att nå 

behörighet till högskola eller yrkeshögskola, dvs vi måste se till att eleven får läsa det som krävs. 

Det beror även på statsbidrag som vi på förhand får uppskatta för att sedan rekvirera. Flödet av 

elever är också svårt att förutsäga, undervisningen på grundläggande nivå där elever från Sfi 

fortsätter sina studier har ökat markant under de senaste åren. 

På Vimmerby Lärcenter finns goda förutsättningar för kollegialt lärande. Under året har flera 

medarbetare delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter på studiedagar och APT:er. Det 

kollegiala lärandet sker även kontinuerligt kring digitalisering och därmed förutsättningar för 

distansundervisning på de tillfällen som reglerar i kalendariet och som vi kallar Dataslöjd.  
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Verksamhetens utvecklingsbehov i förhållande till 
nationella mål och forskningsresultat 

 

- Att skapa tydligare ekonomiska förutsättningar  
 

Rektor ansvarar för detta. Arbetslagen får i uppgift att försöka förutsäga vilka ekonomiska behov 

som föreligger under 2018. 

- Att skapa en struktur för det kollegiala lärandet i arbetslag och ämneslag 
  

 Arbetslagens tid för kollegialt lärande struktureras i början av året för att ge utrymme för 

kollegialt lärande kring det som känns mest relevant – det kan vara inom området digitalisering 

men kan även vara andra områden utifrån arbetslagets behov. Under dessa avsatta tider sker det 

kollegiala lärandet enligt följande modell: 

1. Kort genomgång av dagordningen (5 min). 

2. Systematiskt erfarenhetsutbyte kring det som prövats i undervisningen sedan föregående 

träff. Först en runda där alla får dela med sig av sina egna lärdomar. Därefter gör 

arbetslaget en gemensam analys av de slutsatser som kan dras (60 min). 

3. Påfyllnad med ny forskning och undervisningstips (40 min). 

4. Sätt upp en enkel handlingsplan: Vad prövar du tills nästa gång? (10 min) 

5. Mikroutvärdering (5 min). 

 

- Att i högre utsträckning än nu dela dokument på google drive 
 

Varje medarbetare tar ansvar för att planeringar, arbetsuppgifte, studiehandledningar mm som kan 

vara av intresse för andra läggs i de mappar som finns på team drives. 

- Att skapa en struktur för uppföljning av det systematiska 

kvalitetsarbetet  
 

Arbetslagsledaren ansvarar för att dokumentera arbetslagets arbete på i ett delat dokument på team 

drives. Det syftar till att dokumentera utvecklingsbehov och den utveckling som skett. Rektor 

ansvarar för att följa detta arbete och ge feedback på det. Avstämning kring arbetslagens arbete 

sker på arbetslagsledarträffar. 

 

 

 


