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Skolplan läsåren 2016/2017 – 2018/2019 - En skolkommun i utveckling
KS2015/726/07 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, § 33
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En skolkommun i utveckling
Kommunens vision - Sunne är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt.
Vår skolplan ska stärka och främja barn/elever, medarbetare, föräldrar och andra aktörer att
medverka till en skola som skapar en vinnande kultur – en skola i utveckling!
Skolplanen är kommunfullmäktiges viljeinriktning för skolans utveckling de närmaste åren. Utifrån
de nationella styrdokumenten vill vi lägga grunden till ett tydligt ramverk i Sunne kommun. Inom
denna ram råder frihet och ansvar, där varje enhet utifrån dess förutsättningar fastställer vilka
aktiviteter och processer som ska prioriteras för att nå nästa steg i enhetens utveckling.
Skolplanen gäller alla skolformer. Med elever menas alla barn/elever/studerande i kommunala
skolor – från förskola till vuxenutbildning – och med skola menas samtliga skolformer.
Kommunens skolor ska vara likvärdiga beträffande pedagogisk kvalitet. Förskola och
fritidshem ska fortsatt ha en hög andel personal med pedagogisk högskoleexamen för att
upprätthålla en hög pedagogisk kvalitet i verksamheterna.

Vision
Vi ska skapa en inkluderande och demokratisk skola av hög kvalitet – vi vill vara en av
Sveriges bästa skolkommuner.
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Skolplanen och kommunens vision
Sunne är platsen där modet växer …
Våra skolor ska ge alla elever de kunskaper och verktyg
som krävs för ett livslångt lärande och för att möta
framtiden. Vi lever i en värld som är i ständig förändring
vilket ställer stora krav på våra medarbetares kompetens,
ambition och vilja att utvecklas. Skolan ska kännetecknas av
en ”röd tråd” från förskolan till vuxenutbildningen. Skolan
ska ha ett inkluderande förhållningssätt där man anpassar
arbetssätt så att optimalt lärande skapas för alla elever.
Skolan ska ges förutsättningar för förändrade möjligheter
och krav.

… livet är enkelt …
Att känna sig trygg är en förutsättning för en god arbetsmiljö. Utbildningen ska utformas på ett
sådant sätt att skolmiljön präglas av tillgänglighet, trygghet, inkludering och studiero. Skolan ska
tillämpa ett normkritiskt förhållningssätt med syftet att synliggöra och kritiskt granska de normer
som ligger till grund för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

... och allting är möjligt
Skolan ska anpassa undervisningen efter varje elev, så att varje elev kan utvecklas så långt som
möjligt utifrån sin förmåga.
Lärarna ska fungera som tydliga ledare och ha hög tilltro till varje elevs förmåga och visa att alla
elever kan lära.
Rektorer och förskolechefer ska ha god kunskap om det inre arbetet på skolan samt ta ansvar
för att den pedagogiska personalen arbetar utifrån de nationella styrdokumenten.
På verksamhetsnivå präglas ledarskapet av aktiva verksamhetschefer som arbetar för att skapa
förutsättningar för rektorer och förskolechefer att leda verksamheten framåt.
På politisk nivå präglas ledarskapet av tydliga mål som följs upp samt stort engagemang och högt
ställda förväntningar.
Höga förväntningar och uppföljning är viktigt i alla led av skolsystemet!
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Prioriterade områden med övergripande mål för en skolkommun i
utveckling
Livslångt lärande
Sunne öppnar upp mot omvärlden genom ett livslångt lärande där alla har
möjlighet att nå sin fulla potential.
•

Verksamheterna ska aktivt samarbeta för att underlätta övergångar mellan årskurser och
skolenheter

•

Behovet av stöd kartläggs och utreds för att sätta in tidiga insatser

Livskvalitet
I sagolika Sunne är det nära mellan människor och vi värdesätter och välkomnar
varandras olikheter.
• En trygg skolmiljö utan kränkningar och diskriminering är en grundläggande förutsättning för
en god livskvalitet. Särskild fokus ska läggas på det förebyggande arbetet
• Verksamheten ska arbeta för att främja ökad fysisk aktivitet och medvetenheten om hälsan
samt erbjuda en utemiljö som stimulerar till spontan rörelse
• Skolan ska samarbeta med kulturutövare i kommunen inom olika områden som konst, musik,
litteratur och teater. Kulturskolan bör ses som en resurs för hela kommunen och framför allt
inom skolan
•

Den fysiska och psykiska hälsan hos eleverna som sammanställs i elevhälsodatabasen ELSA
ska följas upp årligen

Hållbar kommun
I Sunne pågår ett samtal som gör att varje generation tar sitt ansvar så att vi växer
varsamt ur ekonomisk, social och ekologisk synvinkel.
•

Ett långsiktigt arbete för att eliminera giftiga kemikalier i skolmiljön påbörjas

• Närmiljön såväl som hela kommunens natur, växt- och djurliv ska ses som en resurs i
undervisningen som kan utnyttjas till att väcka intresse och sprida kunskap om naturen och
främja respekt för miljön

Näringsliv och arbete
I Sunne finns de bästa förutsättningarna för ett brett näringsliv och en växande
arbetsmarknad.
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• I utbudet av gymnasie- och vuxenutbildningar ska det finnas program som är anpassad
mot den lokala arbetsmarknaden
•

Kommunen ska bedriva ett aktivt arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare inom skolans
område

•

Den kunskap och kompetens som finns i kommunen i form av näringsliv och föreningar ska tas
tillvara

•

Verksamheterna ska erbjuda en likvärdig och högkvalitativ yrkes-och studievägledning på alla
utbildningsnivåer

•

Kommunen ska medverka till att etablera samarbete mellan kommun, studieförbund, övriga
aktörer samt migrationsverkets verksamheter inom kommunen för att möjliggöra språk- och
samhällskunskapsundervisning tidigare i integrationsprocessen

Övergripande skolmål
•

Alla elever ska kunna läsa i slutet av årskurs 1

•

Andelen elever i årskurs 3 som uppnått kravnivåerna i svenska och matematik ska vara bland
de 15 procent bästa i riket läsåret 2018/2019

•

Andelen elever i årskurs 6 med godkända betyg i alla ämnen ska vara bland de 15 procent bästa
i riket läsåret 2018/2019

•

Minst 20 procent av de totala betygen är A och/eller B i åk 6, 7, 8 och 9 läsåret 2018/2019

•

Meritvärdet i åk 9 läsåret 2018/2019 ska vara bland de 15 procent bästa i riket

•

Samtliga elever på yrkesprogram i gymnasieskolan ska nå yrkesexamen och samtliga elever på
högskoleförberedande program ska nå gymnasieexamen
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Kvalitetsmodell Sunne kommun - En skolkommun i utveckling
Nationella styrdokument

Lokal
Skolplan
VAD!

Verksamhetschefernas
Verksamhetsplan
HUR?

Lokala
Arbetsplaner
HUR?

I skolplanen fastställs målstyrningen på
det lokala planet, i Sunne kommun.
Målmodellen är uppbyggd kring vision,
målområden och strategier.

Verksamhetscheferna fastställer, inom
ramen för nationella styrdokument och de
intentioner som skolplanen har, en årlig
verksamhetsplan som innehåller konkreta
mål för varje år.

I arbetsplanerna beskriver rektor/förskolechef hur varje enhet
ska arbeta för att nå de mål som anges i de nationella
styrdokumenten och skolplanen. Här ska det finnas konkreta
mål för varje läsår utifrån de prioriterade områden som finns
i skolplanen. Den lokala arbetsplanen ska utformas så att den
utgör en del av kvalitetsredovisningen och därvid fungera
som ett hjälpmedel för utveckling och förbättring av
verksamheten. Arbetsplanen ska prägla hela
skolans/förskolans

Utvärderingar och analyser på alla nivåer
VARFÖR?

