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1. INLEDNING 
 
Mål- och uppföljningsplanen är ett komplement till verksamhetsplanen. Den riktar sig i första hand till rekto-
rer, förskolechefer och verksamhetschefer, men även till personal inom respektive verksamhet. 
 
De fristående förskolorna följs upp av huvudmannen utifrån en separat mål- och uppföljningsplan.  
 
Dokumentet är en grund för det systematiska kvalitetsarbete som ska finnas både på verksamhets- och hu-
vudmannanivå. Planen innehåller mål ur skollag och läroplanerna, samt de av Barn- och utbildningsnämnden 
(BUN) beslutade verksamhetsmål.  
 
Av mål- och uppföljningsplanen framgår vad, hur och när uppföljning ska ske både på individ- grupp- skol- och 
huvudmannanivå. Inom verksamhetsområdena sker statistikuppföljning utifrån genusperspektiv.  
 
Utöver mål- och uppföljningsplanen har BUN i sin budget fastställt ett antal mål inom ekonomi och personal. 
Dessa mål följs upp årligen i samband med Årsberättelsen och bokslutet.  
 
Mål- och uppföljningsplanen ska revideras en gång per år av nämnden.  
 

 

• Betygsättning (åk 7-9, Gym och Vux) 
• Uppföljning av enheternas elevhälsateam 
• Inrapportering av måluppfyllelse (åk 1-5) 
• Återrapportering elevenkät 
• Verksamhetsuppföljning Kulturskola, Bibliotek, Öppna förskolan  
   och Fritidsgård 
 
 
 

• Uppföljning och utvärdering, samt revidering  
   av enheternas Plan mot diskriminering  
   och kränkande behandling  
• Årsredovisning (Bokslut)  
• Slutrapport – Internkontroll 
• Verksamhetsuppföljning  
   kommunal vuxenutbildning 

• Revidering av enheternas verksamhetsplan  
• Inlämning av resultatanalys BUN:s verksamheter 
• Uppföljning av nämndens mål 
• Drogvaneundersökning gymnasiet 
• Förvaltningsövergripande analys av enheternas  
   resultat 
• Uppföljning nämndsmål 
 
 

• Elevenkät – Trivsel och studiero 
• Uppföljning av nämndens mål 
• Inlämning underlag budgetskrivelse 
• Dialog chefer/nämnd 
• Uppföljning nämndsmål 
• Återrapportering föräldraenkät  
 

• Inrapportering av måluppfyllelse (åk 1-5) 
• Betygsättning (åk 7-9, Gym och Vux) 

Barn- och utbildningsförvaltningen  
Systematiskt kvalitetsarbete 

 

• Elevenkät – Trivsel och studiero 
• Föräldraenkät – Grundskolan åk 2,             
   5, 8, samt gymnasiet åk 2 
• SCB – Personal och elev 
• Kolada (Förskolan) 
• Verksamhetsuppföljning    
   skolverksamheter 
 

• Dialog chefer/nämnd 
• Verksamhetsuppföljning   
   förskola och särskola 
• Återkoppling drogvaneundersökning  
   Gymnasiet 

• Enhetsnivå  
• Förvaltningsnivå 
• Nämndsnivå 

• Föräldraenkät – Förskolan (5- åringar) 

• Uppföljning av nämndens mål 
• Beslut om kompetensutvecklingsplan 
• Revidering av förvaltningens verksamshetsplan  
   samt mål- och uppföljningsplan 
• Återrapportering elev- och föräldraenkät 
• Återrapportering Kolada och SCB 
• Verksamhetsuppföljning måltid och städ 
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2. FÖRSKOLAN 
Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska 
utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar 
en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt 
utbildning. (Skollagen 8 kap. 2§) 

Normer och värden (Förskolan) 

Mål  
Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles 
gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. Var och en som verkar inom förskolan 
ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. (Läroplan för 

förskola) 
 
Analysfaktor 
 
• Främja elevers trygghet och trivsel 
 

Uppdrag utifrån skollag, 
förordningar och läroplan, 

samt kommunala mål 
Uppföljning Styrtal Intervall 

Åter-
rapportering 

Nämnd 

[Varje förskola ska se till] att 
det genomförs åtgärder för 
att förebygga och förhindra 
att barn […] utsätts för krän-
kande behandling och diskri-
minering 
(SL 6 Kap § 7) 

 

Varje förskolechef an-
svarar för att förskolans 
likabehandlingsplan följs 
upp och utvärderas på 
enhetsnivålnivå. För-
valtningen analyserar 
resultatet på kommun-
nivå. 

Uppföljningen sker 
utifrån de mål och 
åtgärder som utarbe-
tades i föregående 
års likabehandlinga-
plan. 
 

Årligen i  
februari  
månad 
 
 
 
 
 
 

April månad  
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Utveckling och lärande (Förskolan) 

 

Mål 
 
Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en 
helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Mil-
jön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lust-
fyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper 
och färdigheter. (Läroplan för förskola) 
 
Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfi-
kenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenhet-
er, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i 
lärandet. (Läroplan för förskola) 
 

Analysfaktorer 
 
• Kunskapsutveckling  
• Social utveckling  
 

Uppdrag utifrån skollag, 
förordningar och läroplan, 

samt kommunala mål 
Uppföljning Styrtal Intervall 

Åter-
rapportering 

Nämnd 

Alla barn […] ska ges den 
ledning och stimulans som de 
behöver i sitt lärande och sin 
personliga utveckling för att 
de utifrån sina egna förut-
sättningar ska kunna utveck-
las så långt som möjligt enligt 
utbildningens mål.  
(SL 3 Kap § 3) 

 
 
 
Arbetslaget ska ge stimulans 
och särskilt stöd till de barn 
som befinner sig i svårigheter 
av olika slag 
(Läroplan för förskola) 
 

 
 
 
 
Varje förskola/skola ska skapa 
sin egen miljöprofil 
(BUN:s mål) 

Uppföljning inlämnad 
statistik till Kolada och 
SCB görs av förvalt-
ningen på enhets- och 
kommunnivå.  
 
 
 
 

 
 
Uppföljning och analys 
görs av det särskilda 
stödet på individ- och 
enhetsnivå görs av 
förskolechef. Uppfölj-
ning och analys på 
kommunnivå görs av 
förvaltning. 
 

Andel utbildad peda-
gogisk personal (för-
skollärare) 
 
Antal stödpersoner i 
förskolan 
 
Antal barn per hel-
tidspersonal (närva-
rande barn) 
 
 

Uppföljningen sker 
utifrån de mål som 
årligen bestäms i 
systematiska kvali-
tetsarbetet. 
 
 

 
 
 

Antal förskolor med 
egen miljöprofil 

Årligen i  
oktober månad 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Årligen i januari 
och juni månad 
 
 
 
 
 
 
 
 

Årligen i april 
och augusti 
månad 
 
 
 

November 
månad 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
April och sep-
termber månad 
 
 
 
 
 
 
 

 
Årligen i april och 
augusti månad 
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Barns inflytande (Förskolan) 

 

Mål 
 
I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att 
de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen 
som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen 
av verksamheten. (Läroplan för förskola)  
 
Analysfaktorer 
 
• Inflytande över verksamheten 
 

Uppdrag utifrån skollag, 
förordningar och läroplan, 

samt kommunala mål 
Uppföljning Styrtal Intervall 

Återrapportering 
Nämnd 

Barn […] ska ges inflytande 
över utbildningen. De ska 
fortlöpande stimuleras att ta 
aktiv del i arbetet med att 
vidareutveckla utbildningen 
och hållas informerade i 
frågor som rör dem. 
(SL 4 Kap § 9) 

 
Förskollärare ska ansvar för 
att alla barn får ett reellt 
inflytande på arbetssätt och 
verksamhetens innehåll. 
(Läroplan för förskola) 

Pedagogerna dokumente-
rar sin verksamhet i det 
systematiska kvalitetsar-
betet. Varje förskolechef 
analyserar resultatet av 
det systematiska kvali-
tetsarbetet på enhetsnivå. 
 
 

 
 

Uppföljningen sker 
utifrån de mål som 
årligen bestäms i 
systematiska kvali-
tetsarbetet. 
 
 
 
 

 

Årligen i augusti 
månad 
 
 
 
 
 

Septermber 
månad 
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Samverkan (Förskolan) 

 

Mål 
Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom 
att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans 
arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha 
möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att försko-
lan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till 
inflytande. (Läroplan förskola) 

 
 
Förskolan ska sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet 
för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. 
(Läroplan förskola) 

 
Analysfaktorer 
 
• Samverkan med vårdnadshavare 
• Samverkan med skola 
 

Uppdrag utifrån skollag, 
förordningar och läroplan, 

samt kommunala mål 
Uppföljning Styrtal Intervall 

Återrapportering 
Nämnd 

Arbetslaget ska föra fortlö-
pande samtal med barnens 
vårdnadshavare om barnens 
trivsel, utveckling och lä-
rande både i och utanför 
förskolan samt genomföra 
utvecklingssamtal minst en 
gång varje år. 
(Läroplan förskola) 

 
Förskolorna/Skolorna skall ha 
ett öppet synsätt, till att 
föräldrar är delaktiga och 
känner sig välkomna i skolan. 
(BUN:s mål) 

 
Arbetslaget ska utbyta kun-
skaper och erfarenheter med 
personalen i förskoleklass, 
skola och fritidshem samt 
samverka med dem.  
(Läroplan förskola) 

Föräldraenkät genomförs 
och resultatet ska analyse-
ras av varje förskolechef på 
enhetsnivå. Förvaltningen 
analyserar resultatet på 
kommunövergripande 
nivå. 
 
 

 
Uppföljning sker genom 
föräldraråd, föräldramö-
ten och utvecklingssamtal 
 
 
 

Utvärdering av planen för 
överlämnade till förskole-
klass.  
 
 
 

 

Andel vårdnadsha-
vare som upplever 
att de är delaktiga 
och har inflytande 
över sina barns för-
skoleverksamhet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppföljningen sker 
utifrån de mål som 
årligen bestäms i 
systematiska kvali-
tetsarbetet. 

 

Genomförs 
varje år mars 
månad 
 
 
 
 
 

 
 
Genomförs en 
gång per verk-
samhetsår 
 
 
 

 
Juni månad 

April månad 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
April månad 
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3. FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM 
Förskoleklass ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda för försatt utbildning. Utbildningen 
ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. (LGR 11) 
 
Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, same-
skolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. Fritidshemmet ska stimulera elevernas 
utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en 
helhetssyn på eleven och elevens behov. (LGR 11) 

 
Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. (LGR 11) 

Normer och värden (Förskoleklass och fritidshem) 
 

Mål  
 
Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma vär-
dering och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. (Lgr 11) 
 
Analysfaktorer 
 
• Studiero och trygghet 
• Åtgärder mot kränkande behandling 
 

Uppdrag utifrån skollag, 
förordningar och läroplan, 

samt kommunala mål 
Uppföljning Styrtal Intervall 

Återrapportering 
Nämnd 

Utbildningen ska utformas 
på ett sådant sätt att alla 
elever tillförsäkras en 
skolmiljö som präglas av 
trygghet och studiero 
(SL 5 Kap § 3) 

 
Eleverna ska uppleva att 
samtlig skolpersonal har 
nolltolerans mot alla typer 
av kränkande behandling  
(BUN:s mål) 

 
 
 
 
 
 
 

Varje skola ska se till att 
det genomförs åtgärder 
för att förebygga och för-
hindra att barn och elever 
utsätts för kränkande 
behandling och diskrimi-
nering  
(SL 6 Kap § 9) 

Elevenkät genomförs och 
resultatet ska analyseras 
av rektor på grupp- och 
skolnivå. Förvaltningen 
analyserar resultatet på 
kommunnivå.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Varje rektor ansvarar för 
att skolans likabehand-
lingsplan följs upp och 
utvärderas på skolnivå. 
Förvaltningen analyserar 
resultatet på kommun-
nivå. 

Andel elever som upp-
lever att de trivs, är 
trygga och upplever 
studiero. 
 
Andel elever som upp-
lever sig utsatta för 
diskriminering 
och/eller kränkande 
behandling.  
 
Andel elever som upp-
lever att samtlig skol-
personal har nolltole-
rans hos mot alla typer 
av kränkande behand-
ling 

 
Uppföljningen sker 
utifrån de mål och 
åtgärder som utarbe-
tades i föregående års 
likabehandlingaplan. 

 

Genomförs 
årligen i april 
och oktober 
månad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Årligen i  
februari månad 
 
 
 
 

Juni och  
november  
månad  
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Kunskapsutveckling (Förskoleklass och fritidshem) 

 
Mål 
Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje indi-
vid och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning.  
 
Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en 
grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, 
såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i 
sina olika former. 
 
Analysfaktorer 
 
• Kunskapsutveckling  
 

Uppdrag utifrån skollag, 
förordningar och läroplan, 

samt kommunala mål 
Uppföljning Styrtal Intervall 

Återrapportering 
Nämnd 

Alla […] elever ska ges den 
ledning och stimulans som 
de behöver i sitt lärande 
och sin personliga utveckl-
ing för att de utifrån sina 
egna förutsättningar ska 
kunna utvecklas så långt 
som möjligt enligt utbild-
ningens mål.  
(SL 3 Kap § 3) 
 
Alla som arbetar i skolan 
ska uppmärksamma och 
stödja elever i behov av 
särskilt stöd  
(Lgr 11) 
 
 
 

 

Pedagogerna dokumente-
rar sin verksamhet i det 
systematiska kvalitetsar-
betet. Varje rektor analy-
serar resultatet av det 
systematiska kvalitetsar-
betet på enhetsnivå. För-
valtningen analyserar 
resultatet på kommunö-
vergripande nivå 
 
Kartläggning av elevernas 
språk- läs och skriv-
utveckling  
 
Kartläggning av elevernas 
matamatikinlärning  

Uppföljningen sker 
utifrån de mål och 
styrtal som årligen 
bestäms i systematiska 
kvalitetsarbetet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Januari och juni 
månad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
September till 
maj 
 
 
 

 
 
 
 

Oktober månad 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Oktober månad 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



Mål- och uppföljningsplan för Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-2018 – Reviderad 2014-12-18 

 
10

Ansvar och inflytande (Förskoleklass och fritidshem) 

 

Mål 
De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska 
ges inflytande över utbildningen. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter de-
ras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen 
för deras inflytande över utbildningen.  
(LGR 11)  
 
Analysfaktorer 
 
• Inflytande över undervisningen 
• Elevrådsarbete 
 

Uppdrag utifrån skollag, 
förordningar och läroplan, 

samt kommunala mål 
Uppföljning Styrtal Intervall 

Återrapportering 
Nämnd 

[…] Elever ska ges inflytande 
över utbildningen. De ska 
fortlöpande stimuleras att 
ta aktiv del i arbetet med 
att vidareutveckla utbild-
ningen och hållas informe-
rade i frågor som rör dem. 
(SL 4 Kap § 9) 
 

Förskolorna/Skolorna skall 
ha ett öppet synsätt, till att 
föräldrar är delaktiga och 
känner sig välkomna i sko-
lan. 
(BUN:s mål) 

 

Elevenkät genomförs och 
resultatet ska analyseras 
av rektor på grupp- och 
skolnivå. Förvaltningen 
analyserar resultatet på 
kommunnivå.  
 
 
 

Föräldraenkät genomförs 
och resultatet ska analyse-
ras av rektor på grupp- 
och skolnivå. Förvaltning-
en analyserar resultatet på 
kommunnivå.  
 

Andel elever som upple-
ver att de har inflytande 
över sin utbildning och 
undervisningen 
 
 
 
 
 

Andel föräldrar som 
upplever sig delaktiga i 
skolans arbete 

Genomförs årlig-
en i april månad 
och september 
månad  
 
 
 
 
 

Genomförs årlig-
en i oktober må-
nad  

Maj och novem-
ber månad 
 
 
 
 
 

 
November må-
nad 
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Samverkan (Förskoleklass och fritidshem) 

 

Mål 
Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förut-
sättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. (LGR 11) 

 
Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga 
utveckling och lärande. För att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv ska skolan 
också sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskolan samt med de gymnasiala utbildningar 
som eleverna fortsätter till. 
(LGR 11) 

 
Analysfaktorer 
 
• Samverkan med vårdnadshavare 
• Samverkan över stadier och mellan verksamheter 
 

Uppdrag utifrån skollag, 
förordningar och läroplan, 

samt kommunala mål 
Uppföljning Styrtal Intervall 

Återrapportering 
Nämnd 

Alla som arbetar i skolan 
ska samverka med elever-
nas vårdnadshavare så att 
man tillsammans ska ut-
veckla skolans innehåll och 
verksamhet 
(LGR 11) 

 
 

Läraren ska fortlöpande 
informera föräldrarna om 
elevens skolsituation, triv-
sel och kunskapsutveckling  
(LGR 11) 

 

Föräldraenkät genomförs 
och resultatet ska analy-
seras av rektor på skol-
nivå. Förvaltningen analy-
serar resultatet på kom-
munnivå.  
 
 
Föräldraenkät genomförs 
och resultatet ska analy-
seras av rektor på skol-
nivå. Förvaltningen analy-
serar resultatet på kom-
munnivå.  

Andel föräldrar som 
upplever att de har 
inflytande över sina 
barns utbildning och 
undervisningen 
 
 
 
Andel föräldrar som 
upplever att skolan 
fortlöpande informe-
rar om elevens skol-
situation, trivsel och 
kunskapsutveckling 

Genomförs 
varje år under 
oktober månad 
 
 
 
 
 
Genomförs 
varje år under 
oktober månad 
 

November 
månad 
 
 
 
 
 
 
November  
månad 
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4. GRUNDSKOLAN 
Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Ut-
bildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval 
och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap 
och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet. (Skollag 10 kap 2 §) 

 
Alla elever ska ges möjlighet att nå målen i alla ämnen. Grundskolan skall fostra, förbereda och utveckla barn 
och unga till demokratiska, ansvarstagande och jämlika individer. Eleverna ska tränas i samspel, konfliktlösning 
samt i att respektera varandra. Eleverna ska utifrån ålder, mognad och förutsättningar ha ett inflytande över 
sitt lärande. Varje elev, oavsett bakgrund, har rätt att tillgodogöra sig och utveckla den kunskap de behöver för 
att kunna fungera som aktiva, jämlika medborgare i ett demokratiskt samhälle.  
(Skollag 10 kap 2 §) 

Normer och värden (Grundskolan) 

 

Mål  
Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma vär-
dering och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.  
(Lgr 11) 
 
Analysfaktorer 
 
• Studiero och trygghet 
• Åtgärder mot kränkande behandling 
 

Uppdrag utifrån skollag, 
förordningar och läroplan, 

samt kommunala mål 
Uppföljning Styrtal Intervall 

Återrapportering 
Nämnd 

Utbildningen ska utformas 
på ett sådant sätt att alla 
elever tillförsäkras en 
skolmiljö som präglas av 
trygghet och studiero 
(SL 5 Kap § 3) 

 
Eleverna ska uppleva att 
samtlig skolpersonal har 
nolltolerans mot alla typer 
av kränkande behandling 
gäller 
(BUN:s mål) 

 

 
 
 
 

Elevenkät genomförs och 
resultatet analyseras av 
rektor på klass- och skol-
nivå. Förvaltningen ana-
lyserar resultatet på 
kommunnivå.  
 
 

Andel elever som 
upplever att de trivs, 
är trygga och upplever 
studiero 
 
Andel elever som 
upplever sig utsatta 
för diskriminering 
och/eller kränkande 
behandling 
 
Andel elever som 
upplever att samtlig 
skolpersonal har noll-
tolerans hos mot alla 
typer av kränkande 
behandling 

Genomförs 
årligen i april 
och oktober 
månad 

Juni och  
november  
månad  
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Forts. Normer och värden 

 

Uppdrag utifrån skollag, 
förordningar och läroplan, 

samt kommunala mål 
Uppföljning Styrtal Intervall 

Återrapportering 
Nämnd 

Varje skola ska se till att 
det genomförs åtgärder för 
att förebygga och förhindra 
att barn och elever utsätts 
för kränkande behandling 
och diskriminering 
(SL 6 Kap § 9) 

 

Varje rektor ansvarar för 
att skolans likabehand-
lingsplan följs upp och 
utvärderas på skolnivå. 
Förvaltningen analyserar 
resultatet på kommun-
övergripande nivå. 

Uppföljningen sker 
utifrån de mål och 
åtgärder som utarbe-
tades i föregående års 
likabehandlingaplan. 

 

Årligen i  
februari månad  
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Kunskapsutveckling(Grundskolan) 

 

Mål 
Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje indi-
vid och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning. (LGR 11) 

 
Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en 
grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, 
såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i 
sina olika former. 
(LGR 11) 

 
Analysfaktorer 
 

• Kunskapsutveckling  
• Inkludering och särskilt stöd 
 

Uppdrag utifrån skollag, 
förordningar och läroplan, 

samt kommunala mål 
Uppföljning Styrtal Intervall 

Återrapportering 
Nämnd 

Alla barn och elever ska ges 
den ledning och stimulans 
som de behöver i sitt lä-
rande och sin personliga 
utveckling för att de utifrån 
sina egna förutsättningar 
ska kunna utvecklas så 
långt som möjligt enligt 
utbildningens mål.  
(SL 3 Kap § 3) 
 
Alla elever skall nå de nat-
ionella kunskapsmålen i 
samtliga ämnen 
(BUN:s mål) 

 

Uppföljning och analys av 
resultaten på nationella 
ämnesprov i åk 3, 6 och 9 
görs av rektor på individ-, 
klass- och skolnivå. För-

valtningen analyserar re-
sultaten på kommunnivå.  
  
Uppföljning och analys 
görs av relation mellan 
betyg och nationella äm-
nesprov i årskurs 6 och 
årskurs 9 av rektor på 
klass- och skolnivå och av 
förvaltningen på kommun-
nivå.  
 

Uppföljning och analys av 
elevernas måluppfyllelse 
görs av rektor på individ-, 
klass- och skolnivå och av 
förvaltningen på kommun-
nivå.  
 

Uppföljning och analys av 
betygsresultaten i årskurs 
6 till 9 görs av rektor på 
individ-, klass, skolnivå. 
Uppföljning och analys på 
kommunnivå gällande 
elevers kunskapsutveckl-
ing genomförs av förvalt-

ningen. 

Andel elever som 
minst når kunskaps-
kraven i åk 3 
 
Andel elever som får 
godkänt betyg i åk 6 
och 9 
 
Andelen elever som 
har längre respektive 
högre ämnesbetyg än 
provbetyg 
 
 
 
 
 
Andel elever som når 
kunskapskraven i 
samtliga ämnen 
 
 
 

 
Andel elever som får 
godkänt betyg i samt-
liga ämnen åk 6 till 9 
och andel elever som 
är behöriga till något 
gymnasie-program. 
 
Meritvärdet för samt-
liga elever i åk 9. 

Årligen i juni 
månad 
 
 
 
 
 
 
Årligen i  
augusti  
månad 
 
 
 
 
 
 
Årligen i  
januari och 
juni månad 
 
 
 
 
Årligen i juni 
månad 
 
 
 
 
 
 

Oktober månad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
April och oktober 
månad 
 
 
 
 
 
Oktober månad 
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Forts. Kunskapsutveckling 
 

Uppdrag utifrån skollag, 
förordningar och läroplan, 

samt kommunala mål 
Uppföljning Styrtal Intervall 

Återrapportering 
Nämnd 

Elever som lätt når de kun-
skapskrav som minst ska 
uppnås ska ges ledning och 
stimulans för att kunna nå 
längre i sin kunskapsut-
veckling.  
(SL 3 Kap § 3) 
 
Alla som arbetar i skolan 
ska uppmärksamma och 
stödja elever i behov av 
särskilt stöd  
(Lgr 11) 
 
 
 
Varje förskola/skola ska 
skapa sin egen miljöprofil 
(BUN:s mål) 
 

Elevenkät genomförs och 
resultatet analyseras av 
rektor på klass- och skol-
nivå. Förvaltningen analy-
serar resultatet på kom-
munnivå.  
 
 

Uppföljning och analys av 
åtgärdsprogram på indi-
vid- klass- och skolnivå 
görs av rektor. 

Andel elever som upp-
lever den stimulans 
och utmaning för att 
de ska nå längre i sin 
kunskapsutveckling 
 
 
 

Andel elever med 
åtgärdsprogram uti-
från ämnen 
 
Andel elever med 
åtgärdsprogram som 
når målen 
 
Antal skolor med egen 
miljöprofil 

Årligen i april 
och oktober 
månad 
 
 
 
 
 

Årligen i  
januari och 
juni månad   
 
 
 
 
 
Årligen i  
april och  
november 

Juni och novem-
ber månad 
 
 
 
 
 

April och oktober 
månad 
 
 
 
 
 
 
April och  
augusti 
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Ansvar och inflytande (Grundskolan) 

 

Mål 
De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska 
ges inflytande över utbildningen. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter de-
ras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen 
för deras inflytande över utbildningen.  
(LGR 11)  

 
Analysfaktorer 
 
• Inflytande över utbildningen 
• Elevrådsarbete 
 

Uppdrag utifrån skollag, 
förordningar och läroplan, 

samt kommunala mål 
Uppföljning Styrtal Intervall 

Återrapportering 
Nämnd 

Barn och elever ska ges 
inflytande över utbildning-
en. De ska fortlöpande 
stimuleras att ta aktiv del i 
arbetet med att vidareut-
veckla utbildningen och 
hållas informerade i frågor 
som rör dem. 
(SL 4 Kap § 9) 

 
Elevföreträdare och övriga 
elever ska ges tillfälle att 
under skoltid behandla 
frågor av gemensamt in-
tresse.  
(SL 4 Kap § 10) 

 

Elevenkät genomförs 
under och resultatet ska 
analyseras av rektor på 
klass- och skolnivå. För-

valtningen analyserar 
resultatet på kommun-
nivå.  
 
 
 
Varje rektor ansvarar för 
att skolans elevrådsar-
bete följs upp och utvär-
deras i det systematiska 
kvalitetsarbetet. 

Andel elever som upp-
lever att de har infly-
tande över sin utbild-
ning och undervisningen 
 
 
 
 
 
 
Andel elever som upp-
lever att elevrådsar-
betet är meningsfullt 
och innebär ett reellt 
inflytande 

Årligen i april 
och oktober 
månad 
 
 
 
 
 
 
 
Kontinuerlig 
uppföljning 

Juni och  
november må-
nad 
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Samverkan (Grundskolan) 

 

Mål 
Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förut-
sättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. (LGR 11) 
 
Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga 
utveckling och lärande. För att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv ska skolan 
också sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskolan samt med de gymnasiala utbildningar 
som eleverna fortsätter till.  
(LGR 11) 
 
Framgångsfaktorer 
 
• Samverkan med vårdnadshavare 
• Samverkan över stadier och mellan verksamheter 
 

Uppdrag utifrån skollag, 
förordningar och läroplan, 

samt kommunala mål 
Uppföljning Styrtal Intervall 

Återrapportering 
Nämnd 

Alla som arbetar i skolan 
ska samverka med elever-
nas vårdnadshavare så att 
man tillsammans ska ut-
veckla skolans innehåll och 
verksamhet  
(LGR 11) 

 
Skolorna skall ha ett öppet 
synsätt, till att föräldrar är 
delaktiga och känner sig 
välkomna i skolan.  
(BUN:s mål) 
 

Läraren ska fortlöpande 
informera föräldrarna om 
elevens skolsituation, triv-
sel och kunskapsutveckling  
(LGR 11) 

Föräldraenkät genomförs 
för föräldrar med barn i 
årskurs 2, 5 och 8. Resul-
tatet ska analyseras av 
rektor på skolnivå. För-

valtningen analyserar 
resultatet på kommun-
nivå  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Andel föräldrar som 
upplever att de har 
inflytande över sina 
barns utbildning och 
undervisningen 
 
Andel föräldrar som 
upplever att de skolan 
fortlöpande informerar 
om elevens skolsituat-
ion, trivsel och kun-
skapsutveckling 
 
Andel föräldrar som 
upplever sig delaktiga 
och välkomna i för-
skola/skolan 

Årligen i  
oktober månad 

November  
månad 
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5. GRUNDSÄRSKOLAN 
Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ger kunskaper och 
värden och utvecklar elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till 
personlig utveckling, förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbild-
ningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i 
samhällslivet. 
(Skollag 11 kap § 2) 

 

Normer och värden (Grundsärskolan) 

 

Mål  
Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma vär-
dering och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.  
(Läroplan för grundsärskolan) 

 
Framgångsfaktorer 
 
• Studiero och trygghet 
• Åtgärder mot kränkande behandling 
 

Uppdrag utifrån skollag, 
förordningar och läroplan, 

samt kommunala mål 
Uppföljning Styrtal Intervall 

Återrapportering 
Nämnd 

Utbildningen ska utformas 
på ett sådant sätt att alla 
elever tillförsäkras en 
skolmiljö som präglas av 
trygghet och studiero 
(SL 5 Kap § 3) 

 
Eleverna ska uppleva att 
samtlig skolpersonal har 
nolltolerans mot alla typer 
av kränkande behandling 
gäller 
(BUN:s mål) 
 
 
 
 
 

 
Varje skola ska se till att 
det genomförs åtgärder för 
att förebygga och för-
hindra att barn och elever 
utsätts för kränkande be-
handling och diskrimine-
ring 
(SL 6 Kap § 9) 

Elevenkät genomförs och 
resultatet analyseras av 
rektor på klass- och skol-
nivå. Förvaltningen analy-
serar resultatet på kom-
munnivå.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Varje rektor ansvarar för 
att skolans likabehand-
lingsplan följs upp och 
utvärderas på skolnivå. 
Förvaltningen analyserar 
resultatet på kommun-
nivå. 

Andel elever som upple-
ver att de trivs, är trygga 
och upplever studiero, 
samt skillnader mellan 
flickor och pojkar 
 

Andel elever som upple-
ver sig utsatta för dis-
kriminering och/eller 
kränkande behandling, 
samt skillnader mellan 
flickor och pojkar 
 
Andel elever som upple-
ver att samtlig skolper-
sonal har nolltolerans 
hos mot alla typer av 
kränkande behandling 
 
Uppföljningen sker uti-
från de mål och åtgärder 
som utarbetades i före-
gående års likabehand-
lingaplan. 

 

Årligen i april 
och oktober 
månad 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Årligen februari 
månad 

 

Juni och  
november  
månad 
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Kunskapsutveckling (Grundsärskolan) 

 

Mål 
Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje indi-
vid och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning. (Läroplan för grundsärskolan) 
 
Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en 
grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, 
såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i 
sina olika former. 
(Läroplan för grundsärskolan) 
 
Analysfaktorer 
 
• Kunskapsutveckling  
• Särskilt stöd  
 

Uppdrag utifrån skollag, 
förordningar och läroplan, 

samt kommunala mål 
Uppföljning Styrtal Intervall 

Återrapportering 
Nämnd 

Alla barn och elever ska 
ges den ledning och stimu-
lans som de behöver i sitt 
lärande och sin personliga 
utveckling för att de utifrån 
sina egna förutsättningar 
ska kunna utvecklas så 
långt som möjligt enligt 
utbildningens mål.  
(SL 3 Kap § 3) 
 

 
Varje förskola/skola ska 
skapa sin egen miljöprofil 
(BUN:s mål) 
 

Uppföljning och analys av 
betygsresultaten i årskurs 
6 till 9 görs av rektor på 
individ-, klass, skolnivå. 
Uppföljning och analys på 
kommunnivå gällande 
elevers kunskaps-
utveckling genomförs av 
förvaltningen. 
 
 

 

Andel elever som minst 
når kunskapskraven i  
åk 6 
 
Andel elever som får 
godkänt betyg i åk 6  
och 9 
 
 
 

 
Andel skolor med egen 
miljöprofil 

Årligen i juni 
månad 
 
Årligen i januari 
och juni månad 
 
 
 
 
 

 
Årligen april 
och augusti 

September må-
nad 
 
 
April och sep-
tember månad 
 
 
 
 

 
April och  
september  
månad 
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Ansvar och inflytande (Grundsärskolan) 

 

Mål 
De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska 
ges inflytande över utbildningen. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter de-
ras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen 
för deras inflytande över utbildningen.  
(Läroplan för grundsärskolan)  
 
Framgångsfaktorer 
 
• Inflytande över utbildningen 
• Elevrådsarbete 
 

Uppdrag utifrån skollag, 
förordningar och läroplan, 

samt kommunala mål 
Uppföljning Styrtal Intervall 

Återrapportering 
Nämnd 

Barn och elever ska ges 
inflytande över utbildning-
en. De ska fortlöpande 
stimuleras att ta aktiv del i 
arbetet med att vidareut-
veckla utbildningen och 
hållas informerade i frågor 
som rör dem. 
(SL 4 Kap § 9) 

 
Elevföreträdare och övriga 
elever ska ges tillfälle att 
under skoltid behandla 
frågor av gemensamt in-
tresse.  
(SL 4 Kap § 10) 

Elevenkät genomförs och 
resultatet ska analyseras 
av rektor på klass- och 
skolnivå. Förvaltningen 
analyserar resultatet på 
kommunnivå.  
 
 
 
 

Varje rektor ansvarar för 
att skolans elevrådsar-
bete följs upp och utvär-
deras i det systematiska 
kvalitetsarbetet. 

Andel elever som upp-
lever att de har infly-
tande över sin utbild-
ning och undervisningen 
 
 
 
 
 
 

Andel elever som upp-
lever att elevrådsar-
betet är meningsfullt 
och innebär ett reellt 
inflytande 

Årligen i april 
och oktober 
månad 
 
 
 
 
 
 
 

Kontinuerlig 
uppföljning 

Maj och novem-
ber månad 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sepember må-
nad 
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Samverkan (Grundsärskolan) 

 

Mål 
Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förut-
sättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. (Läroplan för grundsärskolan)  
 
Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga 
utveckling och lärande. För att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv ska skolan 
också sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskolan samt med de gymnasiala utbildningar 
som eleverna fortsätter till.  
(Läroplan för grundsärskolan)  
 
Framgångsfaktorer 
 
• Samverkan med vårdnadshavare 
• Samverkan över stadier och mellan verksamheter 
 

Uppdrag utifrån skollag, 
förordningar och läroplan, 

samt kommunala mål 
Uppföljning Styrtal Intervall 

Återrapportering 
Nämnd 

Alla som arbetar i skolan 
ska samverka med elever-
nas vårdnadshavare så att 
man tillsammans ska ut-
veckla skolans innehåll och 
verksamhet  
(Läroplan för grundsärskola) 

 
Skolorna skall ha ett öppet 
synsätt, till att föräldrar är 
delaktiga och känner sig 
välkomna i skolan.  
(BUN:s mål) 
 
Läraren ska fortlöpande 
informera föräldrarna om 
elevens skolsituation, triv-
sel och kunskapsutveckling  
(Läroplan för grundsärskola) 

 

Föräldraenkät genomförs 
och resultatet analyseras 
av rektor på skolnivå. 
Förvaltningen analyserar 
resultatet på kommun-
nivå.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Andel föräldrar som 
upplever att de har 
inflytande över sina 
barns utbildning och 
undervisningen 
 
Andel föräldrar som 
upplever att de skolan 
fortlöpande informerar 
om elevens skolsituat-
ion, trivsel och kun-
skapsutveckling 
 
Andel föräldrar som 
upplever sig delaktiga 
och välkomna i för-
skola/skolan 

Årligen i okto-
ber månad 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

November må-
nad 
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6. GYMNASIESKOLAN 
Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling 
och ett aktivt deltagande i samhällslivet.  Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och 
utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa 
kunskaper.  Utbildningen i gymnasieskolan ska i huvudsak bygga på de kunskaper eleverna fått i grundskolan 
eller i motsvarande utbildning. Utbildningen i gymnasieskolan ska utgöra en bas för den nationella och region-
ala kompetensförsörjningen till arbetslivet och en bas för rekrytering till högskolesektorn. 
(Skollag 15 kap 2 §) 

Normer och värden (Gymnasieskolan) 
 

Mål  
Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma vär-
dering och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. 
(Gymnasieskolans läroplan)  

 
Analysfaktorer 
 

• Studiero 
• Främjande av elevers trygghet och trivsel 
• Trygghet  
 

Uppdrag utifrån skollag, 
förordningar och läroplan, 

samt kommunala mål 
Uppföljning Styrtal Intervall 

Återrapportering 
Nämnd 

Utbildningen ska utformas 
på ett sådant sätt att alla 
elever tillförsäkras en 
skolmiljö som präglas av 
trygghet och studiero 
(SL 5 Kap § 3) 
 

Eleverna ska uppleva att 
samtlig skolpersonal har 
nolltolerans mot alla typer 
av kränkande behandling 
gäller 
(BUN:s mål) 

 
 
 
Varje skola ska se till att 
det genomförs åtgärder för 
att förebygga och för-
hindra att barn och elever 
utsätts för kränkande be-
handling och diskrimine-
ring 
(SL 6 Kap § 9) 
 
 

Skolan ska ha ett aktivt 
drogförebyggande arbete 
(BUN:S mål) 

Elevenkät genomförs och 
resultatet analyseras av 
rektor på klass- och skol-
nivå. Förvaltningen analy-
serar resultatet på kom-
munnivå.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Varje rektor ansvarar för 
att skolans likabehand-
lingsplan följs upp och 
utvärderas på skolnivå. 
Förvaltningen analyserar 
resultatet på kommunö-
vergripande nivå. 
 

 
Drogvaneundersökning 
genomförs  
 

Andel elever som upple-
ver att de trivs, är trygga 
och upplever studiero 
 
Andel elever som upple-
ver sig utsatta för dis-
kriminering och/eller 
kränkande behandling 
 
Andel elever som upple-
ver att samtlig skolper-
sonal har nolltolerans 
hos mot alla typer av 
kränkande behandling 
 
Uppföljningen sker uti-
från de mål och åtgärder 
som utarbetades i före-
gående års likabehand-
lingaplan. 

 
 
 
 
 

Årligen i april 
och oktober 
månad 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Årligen i  
februari  
månad  
 
 
 
 
 

 
Årligen i  
augusti månad 

Maj och  
november må-
nad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
September  
månad 
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Kunskapsutveckling(Gymnasieskolan) 

 

Mål 
Gymnasieskolan ansvarar för att varje elev: 
 
• på ett nationellt yrkesprogram […] ges möjlighet att uppnå kraven för en yrkesexamen […] för att vara väl 

förberedd för yrkeslivet, 
• på ett nationellt högskoleförberedande program […] ges möjlighet att uppnå kraven för en högskoleförbe-

redande examen […] för att vara väl förberedd för högskolestudier, 
• som avslutat ett introduktionsprogram har en plan för och tillräckliga kunskaper för fortsatt utbildning 

eller uppnår en förberedelse för etablering på arbetsmarknaden 
 
Gymnasieskolan ansvar att varje elev som har slutfört ett nationellt program […] inom gymnasieskolan eller ett 
introduktionsprogram […] tillägnar sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens studieväg och kan an-
vända dessa kunskaper för vidare studier och i samhällsliv, arbetsliv och vardagsliv.  
(Läroplan för gymnasieskolan) 
 
Analysfaktorer 
 
• Kunskapsutveckling 
• Inkludering och särskilt stöd 
 

Uppdrag utifrån skollag, 
förordningar och läroplan, 

samt kommunala mål 
Uppföljning Styrtal Intervall 

Återrapportering 
Nämnd 

Alla […] elever ska ges den 
ledning och stimulans som 
de behöver i sitt lärande 
och sin personliga utveck-
ling för att de utifrån sina 
egna för-utsättningar ska 
kunna utvecklas så långt 
som möjligt enligt utbild-
ningens mål.  
(SL 3 Kap § 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uppföljning och analys av 
betygsresultaten görs av 
rektor på individ-, klass, 
skolnivå. Uppföljning och 
analys på kommunnivå 
gällande elevers kunskaps-
utveckling genomförs av 
förvaltningen. 
 
Uppföljning och analys av 
resultaten på nationella 
ämnesprov görs av rektor 
på individ-, klass- och 
skolnivå. Förvaltningen 
analyserar resultaten på 
kommunövergripande 
nivå.  
  
Uppföljning och analys 
görs av relation mellan 
betyg och resultat på de 
obligatoriska nationella 
ämnesprov rektor på klass- 
och skolnivå och av för-

valtningen på kommun-
nivå.  
 
 

Andel elever med lägst 
godkända betyg i samt-
liga kurser och gymnasi-
earbetet 
 
Fördelning av kursbetyg 
och betyg på gymnasie-
arbetet 
 
Andel elever med gym-
nasieexamen inom tre 
respektive fyra år 
 
Genomsnittligt betygs-
poäng /glidande medel-
värde 
 
 
Andel elever vid högsko-
leförberedande program 
med grundläggande 
behörighet till universi-
tet och högskola, samt 
skillnaden mellan flickor 
och pojkar 
 
Nationella prov och jäm-
förelse med betygsutfall 
 

Årligen i juni 
och februari 
månad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

April och oktober 
månad 
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Forts. Kunskapsutveckling 
 

Uppdrag utifrån skollag, 
förordningar och läroplan, 

samt kommunala mål 
Uppföljning Styrtal Intervall 

Återrapportering 
Nämnd 

Alla lärare ska ge stöd och 
stimulans till alla elever så 
att de utvecklas så långt 
som möjligt, uppmärk-
samma och stödja elever 
som är i behov av särskilt 
stöd, och samverka för att 
göra skolan till en god miljö 
för utveckling och lärande 
(Gymnasieskolans läroplan) 
 
 
 
 
Alla elever på Strömstad 
Gymnasium ska fullfölja 
sina studier (erhållit slutbe-
tyg) 
(BUN:s mål) 
 
Elever som lätt når de 
kunskapskrav som minst 
ska uppnås ska ges ledning 
och stimulans för att kunna 
nå längre i sin kunskapsut-
veckling.  
(SL 3 Kap § 3) 

 
Varje förskola/skola ska 
skapa sin egen miljöprofil 
(BUN:s mål) 
 
 

Uppföljning och analys av 
åtgärdsprogram på indi-
vid- klass- och skolnivå 
görs av rektor. Uppfölj-
ning och analys på kom-
munnivå görs av förvalt-
ning  
 
Uppföljning och analys av 
åtgärdsprogram på indi-
vid- klass- och skolnivå 
görs av rektor. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Elevenkät genomförs och 
resultatet analyseras av 
rektor på klass- och skol-
nivå. Förvaltningen ana-
lyserar resultatet på 
kommunnivå.  
 

Andelen elever på intro-
duktionsprogram som 
slutför utbildningen 
enligt uppgjord plan för 
utbildningen inom ett år  
 
Andel elever med åt-
gärdsprogram utifrån 
ämnen 
 
Andel elever med åt-
gärdsprogram som når 
målen 
 

Andel elever som full-
följt sina gymnasiestu-
dier inom tre år (erhållit 
slutbetyg) 
 
 
Andel elever som upple-
ver den stimulans och 
utmaning för att de ska 
nå längre i sin kunskaps-
utveckling 
 
 
 

Andel skolor med egen 
miljlprofil 
 

 

Årligen i juni 
månad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Årligen i juni 
månad  
 
 
 
 
Årligen i april 
och oktober 
månad 
 
 
 
 
 

Årligen i april 
och september 

oktober månad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
oktober månad 
 
 
 
 
 
juni och  
november 
 
 
 
 
 

 
april och  
september 
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Ansvar och inflytande(Gymnasieskolan) 

 

Mål 
Enligt skollagen ska eleverna ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i 
arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Eleverna ska alltid 
ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. 
(Läroplanen för gymnasieskolan) 

 
Analysfaktorer 
 
• Inflytande över utbildningen 
• Elevrådsarbete 
 

Uppdrag utifrån skollag, 
förordningar och läroplan, 

samt kommunala mål 
Uppföljning Styrtal Intervall 

Återrapportering 
Nämnd 

[…] elever ska ges infly-
tande över utbildningen. 
De ska fortlöpande stimu-
leras att ta aktiv del i arbe-
tet med att vidareutveckla 
utbildningen och hållas 
informerade i frågor som 
rör dem. 
(SL 4 Kap § 9) 

 
Elevföreträdare och övriga 
elever ska ges tillfälle att 
under skoltid behandla 
frågor av gemensamt in-
tresse.  
(SL 4 Kap § 10) 

 

Elevenkät genomförs 
under och resultatet ska 
analyseras av rektor på 
klass- och skolnivå. För-

valtningen analyserar 
resultatet på kommun-
nivå.  
 
 
 

Varje rektor ansvarar för 
att skolans elevrådsar-
bete följs upp och utvär-
deras i det systematiska 
kvalitetsarbetet. 

Andel elever som upp-
lever att de har infly-
tande över sin utbild-
ning och under-isningen 
 
 
 
 
 
 

Andel elever som upp-
lever att elevrådsar-
betet är meningsfullt 
och innebär ett reellt 
inflytande 

Årligen i april 
och oktober 
månad 
 
 
 
 
 
 
 

Kontinuerlig 
uppföljning 

Maj och novem-
ber  
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Samverkan (Gymnasieskolan) 

 

Mål 
Samarbetet med de obligatoriska skolformerna och med universitet och högskolor ska utvecklas liksom sam-
verkan mellan gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för 
invandrare samt kommunal vuxenutbildning. (Läroplanen för gymnasieskolan 2011) 
 
Skolan ska eftersträva ett bra samarbete med arbetslivet, vilket är viktigt för all utbildning inom gymnasiesko-
lan men av avgörande betydelse för yrkesutbildningens kvalitet. Skolan ska även samverka med hemmen när 
det gäller elevernas lärande och utveckling. 
(Läroplanen för gymnasieskolan 2011) 

 
Analysfaktorer 
 
• Samverkan med vårdnadshavare 
• Samverkan över stadier och mellan utbildningsverksamheter 
• Samverkan mellan externa aktörer och andra kommuner 
 

Uppdrag utifrån skollag, 
förordningar och läroplan, 

samt kommunala mål 
Uppföljning Styrtal Intervall 

Återrapportering 
Nämnd 

Vid varje […] skolenhet ska 
det finnas ett eller flera 
forum för samråd med […] 
vårdnadshavare […] 
(SL 4 kap  § 13)   

 
Skolorna skall ha ett öppet 
synsätt, till att föräldrar är 
delaktiga och känner sig 
välkomna i skolan.  
(BUN:s mål) 

 
 
 
 
 
 
 
[Rektor ha ett särskilt an-
svar för] samverkan med 
universiteten och högsko-
lorna samt arbetslivet 
utanför skolan utvecklas så 
att eleverna får en kvalita-
tivt god utbildning samt en 
förberedelse för yrkesverk-
samhet och fortsatt ut-
bildning  
(Läroplan för gymnasieskolan 
2011) 
 

Föräldraenkät för elever 
genomförs och resultatet 
ska analyseras av rektor 
på skolnivå. Förvaltning-
en analyserar resultatet 
på kommunnivå  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varje rektor ansvarar för 
att samverkan följs upp 
och utvärderas i det sys-
tematiska kvalitetsar-
betet. 

Andel föräldrar som 
upplever att de har 
inflytande över sina 
barns utbildning och 
undervisning 
 
Andel föräldrar som 
upplever att de skolan 
fortlöpande informerar 
om deras barns skolsitu-
ation, trivsel och kun-
skapsutveckling.  
 
Andel föräldrar som 
upplever sig delaktiga 
och välkomna i för-
skola/skolan 
 
Uppföljningen görs 
utifrån de mål som be-
stämst i enhetens sys-
tematiska valitetesar-
berbetet 

Varje år i okto-
ber månad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontinuerlig 
uppföljning 

November må-
nad 
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7. VUXENUTBILDNING  
Kommunal vuxenutbildning och Utbilding i svenska för invandrare 
Målet för den kommunala vuxenutbildningen och för Utbildning i svenska för invandrare är att vuxna ska stöd-
jas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att 
stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Utgångspunkten för 
utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar. De som fått minst utbildning ska prioriteras. 
(Skollag 20 kap 2 § och 22 Kap 2 §) 

 
Särskild utbildning för vuxna 
Målet för den särskilda utbildningen för vuxna är att vuxna med utvecklingsstörning ska stödjas och stimuleras 
i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning 
i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Utgångspunkten för utbildningen ska vara 
den enskildes behov och förutsättningar. 
(Skollag 21 kap 2 §) 

Normer och värden (vuxenutbildning) 

 

Mål  
Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demo-
kratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.  
(Läroplan för vuxenutbildningen 2012)  

 
Analysfaktorer 
 
• Trygghet och Studiero 
• Åtgärder mot kränkande behandling 
 

Uppdrag utifrån skollag, 
förordningar och läroplan, 

samt kommunala mål 
Uppföljning Styrtal Intervall 

Återrapportering 
Nämnd 

Varje skola ska se till att 
det genomförs åtgärder 
för att förebygga och för-
hindra att barn och elever 
utsätts för kränkande 
behandling och diskrimi-
nering 
(SL 6 Kap § 9) 
 

Varje rektor ansvarar för 
att skolans likabehand-
lingsplan följs upp och 
utvärderas på skolnivå. 
Förvaltningen analyserar 
resultatet på kommunö-
vergripande nivå. 

Uppföljningen sker uti-
från de mål och åtgärder 
som utarbetades i före-
gående års likabehand-
lingaplan 

Genomförs 
varje februari 
månad 
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Kunskapsutveckling (Vuxenutbildning) 

 

Mål 
Det är vuxenutbildningens ansvar att varje elev i kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och 
svenska för invandrare samt motsvarande utbildningar får stöd och undervisning utifrån sina individuella ut-
bildningsmål, behov och förutsättningar. 
 
I den utsträckning som framgår av elevens individuella studieplan ska eleven ges möjlighet att: 
 

• uppnå kraven för en yrkesexamen som innebär att eleven har en […] godtagbar nivå av yrkeskun-
nande för att vara väl förberedd för yrkeslivet, 

• uppnå kraven för en högskoleförberedande examen som innebär att eleven har tillräckliga kun-
skaper för att vara väl förberedd för högskolestudier, eller 

• tillägna sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens individuella studieplan och som kan an-
vändas för vidare studier och i samhälls-, arbets- och vardagsliv. 
 

((Läroplan för vuxenutbildningen 2012)  

 
Framgångsfaktorer 
 
• Undervisning 
 

Uppdrag utifrån skollag, 
förordningar och läroplan, 

samt kommunala mål 
Uppföljning Styrtal Intervall 

Återrapportering 
Nämnd 

Alla […] elever ska ges den 
ledning och stimulans som 
de behöver i sitt lärande 
och sin personliga utveckl-
ing för att de utifrån sina 
egna för-utsättningar ska 
kunna utvecklas så långt 
som möjligt enligt utbild-
ningens mål.  
(SL 3 Kap § 3) 

 
Elever som lätt når de kun-
skapskrav som minst ska 
uppnås ska ges ledning och 
stimulans för att kunna nå 
längre i sin kunskapsut-
veckling.  
(SL 3 Kap § 3) 
 

Ökad andel SFI-studerande 
som fullföljt sina grundstu-
dier. 
(BUN:s mål) 

 

Uppföljning och analys av 
betygsresultaten görs av 
rektor på individ-, klass, 
skolnivå. Uppföljning och 
analys på kommunnivå 
gällande elevers kun-
skaps-utveckling genom-
förs av förvaltningen. 
 
 
 

Elevenkät genomförs och 
resultatet analyseras av 
rektor på klass- och skol-
nivå. Förvaltningen analy-
serar resultatet på kom-
munnivå 

Andel elever med lägst 
godkända betyg i samt-
liga kurser  
 
Andel elever med hög-
skolebehörighet 
 
 
 
 
 

Andel elever som upple-
ver den stimulans och 
utmaning för att de ska 
nå längre i sin kunskaps-
utveckling 
 
 
 

Antal studerande som 
fullföljt sina grundstu-
dier inom den statsbi-
dragsfinansierade tiden 

Årligen i juni 
och januari 
månad 
 
 
 
 
 
 
 
 

Årligen i april 
och oktober 
månad 
 
 

 
Årligen in juni 
och janurari 
månad 

februari månad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maj och novem-
ber månad 
 
 
 
 
 
 

februari månad 
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Ansvar och inflytande (Vuxenutbildning) 
 

Mål 
Eleverna ska ges reella möjligheter att utöva inflytande på utbildningen och att ta ansvar för sina studieresul-
tat. En förutsättning för detta är att vuxenutbildningen klargör utbildningens mål, innehåll och arbetsformer, 
liksom vilka rättigheter och skyldigheter eleverna har.  
 
(Läroplan för vuxenutbildningen 2012)  

 
Framgångsfaktorer 
 

• Inflytande över undervisningen 
• Elevrådsarbete 
 

Uppdrag utifrån skollag, 
förordningar och läroplan, 

samt kommunala mål 
Uppföljning Styrtal Intervall 

Återrapportering 
Nämnd 

[…] elever ska ges infly-
tande över utbildningen. De 
ska fortlöpande stimuleras 
att ta aktiv del i arbetet 
med att vidareutveckla 
utbildningen och hållas 
informerade i frågor som 
rör dem. 
(SL 4 Kap § 9) 

Kontinuerliga elevenkäter 
genomförs och resultatet 
ska analyseras av rektor på 
klass- och skolnivå. För-

valtningen analyserar re-
sultatet på kommunnivå.  
 
 
 

Andel elever som upple-
ver att de har inflytande 
över sin utbildning och 
undervisningen 
 
 
 

 

Kontinuerlig 
uppföljning 
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Samverkan (Vuxenutbildning) 
 

Mål 
Samarbete med yrkeshögskolan, folkhögskolor samt universitet och högskolor ska utvecklas för att kunna un-
derlätta informationsspridning om vidareutbildning. 
(Läroplan för vuxenutbildningen 2012)  

 
Framgångsfaktorer 
 
• Samverkan över stadier och mellan utbildningsverksamheter 
 

Uppdrag utifrån skollag, 
förordningar och läroplan, 

samt kommunala mål 
Uppföljning Styrtal Intervall 

Återrapportering 
Nämnd 

[Rektor ha ett särskilt an-
svar för] samverkan med 
universiteten och högsko-
lorna samt arbetslivet 
utanför skolan utvecklas så 
att eleverna får en kvalita-
tivt god utbildning samt en 
förberedelse för yrkesverk-
samhet och fortsatt utbild-
ning  
(Läroplan för vuxenutbildning 
2011) 
 
Fortsätta att utveckla kom-
vux/ lärcentrum med ett 
attraktivt utbud 
(BUN:s mål) 
 
 

Rektor ska följa upp och 
analysera resultatet av 
samverkan med universi-
teten och högskolorna, 
samt arbetslivet.  
 
 
 
 
 

Antal studerande på 
komvux/lärcentrum 
Antal erbjudna efter-
gymnasiala utbildningar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antal erbjudna efter-
gymnasiala utbildningar 

Årligen i okto-
ber och juni 
månad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Årligen i april 
och september 

februari månad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
April och  
september 

 
 
 
 


