SKOLANS SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE

Nu tar Uppsalas kommunala skolor ett ytterligare steg...
Öppenhet, erfarenhet, höga förväntningar och samverkan är ledorden i vårt
arbete för att våra elever ska få de bästa förutsättningarna till en optimal
kunskapsutveckling.
I skollagen finns ett tydligt krav på att ett systematiskt kvalitetsarbete ska
bedrivas i skolan. Varje huvudman och rektor har ansvaret för att verksamheten systematiskt och kontinuerligt planeras, följs upp och utvecklas
i förhållande till de nationella målen. Enligt skollagen ska medarbetare och
elever medverka i kvalitetsarbetet på skolan. Även vårdnadshavare ska ges
möjlighet att delta i arbetet.
Med denna folder vill vi göra dig delaktig i vårt systematiska kvalitetsarbete som syftar till att göra Uppsalas kommunala skolor till ett nationellt
föredöme när det gäller resultatutveckling och förbättringsarbete.
Alla elever ska lyckas!

Lars Romanus
Chef för grundskolan
Vård & bildning

Alla elever ska lyckas är vår vision...
Utgångspunkten för vårt arbete är de statliga styrdokumenten i
form av skollag och läroplan samt det kommunala uppdraget.
Utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål, Barn och ungdomsnämndens uppdragsplan och Styrelsen för Vård & bildnings direktiv
arbetar vi mot följande mål för Uppsalas kommunala grundskolor:
•

Elevernas lust att lära ska öka genom en trygg och god 		
skolmiljö där deras möjligheter, initiativ och idéer tas tillvara.

•

De samlade resultaten i Uppsalas kommunala skolor ska vara
bland de bästa i landet, vilket innebär att varje skolas
resultat ska ligga över riksgenomsnittet och tillhöra de
20% bästa i riket 2014.

•

De samlade prov- och betygsresultaten ska årligen öka så att
Uppsalas skolor tillhör den bästa tiondelen senast 2016.

Vi har konkretiserat dessa mål utifrån ett elevperspektiv och
kommer i samband med utvecklingssamtalet att följa upp målen på
individnivå med hjälp av några frågor. Detta för att vi under
pågående läsår ska veta var varje elev, årskurs och skola
befinner sig, så att vi tidigt och samordnat kan vidta
förbättringsåtgärder.

Våra mål utifrån ett elevperspektiv
Alla elever:
• trivs och mår bra
• når målen i alla ämnen
• förbättrar årligen sina resultat
• har huvudrollen i sitt och skolans arbete
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VAR är vi?
Varje skola har utifrån sitt nuläge och sina
resultat en tydlig idé om hur uppdraget ska
utföras så att varje elev ska lyckas.

GÖR

HUR gör vi?
Varje skola arbetar utifrån gemensamma
värderingar, har genomtänkta arbetssätt
och en väl fungerande organisation. Skolans
styrsystem gör alla delaktiga. Tillsammans med
elever och vårdnadshavare gör medarbetare
och ledare sitt yttersta för att förverkliga
skolans idé, så att mål och vision uppnås.

VART ska vi?
Varje skola har utifrån visionen en tydlig
målbild som alla arbetar mot.
Alla elever:
• trivs och mår bra
• når målen i alla ämnen
• förbättrar årligen sina resultat
• har huvudrollen i sitt och skolans arbete

....och så här arbetar vi för att nå
målen och förverkliga visionen
Vi är till för våra elever och är måna om att se varje individ så att vi
kan anpassa oss efter våra elevers behov och förväntningar. Vi vill
med vårt kvalitetssystem fånga upp och sprida goda idéer. Vi vill
även ytterligare systematisera och strukturera vårt arbete så att vi
utifrån vårt uppdrag och elevens perspektiv arbetar med rätt saker,
på rätt sätt och i rätt tid.
Ständiga förbättringar av allt vi gör är grunden i det systematiska
kvalitetsarbetet och det gör vi enligt förbättringscykelns olika faser:
Planera

Tillsammans identifierar vi och tar fram 			
förbättringsförslag.

Gör

Tillsammans genomför vi de föreslagna förbättringarna.

Analysera Tillsammans tar vi reda på om förbättringarna
leder till bättre resultat.
Lär

Tillsammans utvärderar och sprider vi förbättringarna
i organisationen.

Kvalitet är att tillfredsställa behov och överträffa förväntningar.
Det är tillsammans med våra elever och vårdnadshavare som vi
bygger en skola där alla elever ska lyckas.

Vård & bildnings grundskolor i Uppsala välkomnar alla elever. Vi driver 56 grundskolor med mer än 16 000
elever, från förskoleklass t o m årskurs 9. Du hittar alltid någon av våra skolor nära dig.
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