
 

 

 

 

 

 

Barn- och utbildningsnämndens mål 2020–2023 

Övergripande måltillstånd 2023  

Vi har lärmiljöer där personal, barn och elever verkar i ett sammanhang 
präglad av kvalitet och kompetens.  

Skollag och läroplan ger förskolan och skolan ett brett uppdrag, där förskolan lägger 

grunden till det livslånga lärandet. Skolan ska ge goda kunskaper, bidra till elevens 

personliga utveckling och även lägga grunden för ett aktivt deltagande i samhällslivet, 

som bygger på demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.  

Det är ett viktigt uppdrag där personalens kunskaper, kompetenser, ledarskap och 

engagemang är centralt för att barn och elever ska få lust att lära mer oavsett vilka för-

utsättningar de har. Att arbeta långsiktigt och hållbart är en förutsättning för att möta 

nya utmaningar med mod och kreativitet. Att fatta faktabaserade beslut är viktigt och 

att tänka i nya banor är nödvändigt för att lyckas. 

Att arbeta kollegialt och att lära tillsammans med andra är en enligt forskning en 

framgångsfaktor och det måste skapas förutsättningar och arenor för detta. 

Förskolor och skolor måste ha en tydlig och uthållig utvecklingsstruktur. Arbetet med att 

utveckla och förbättra kvaliteten måste ske systematiskt och kontinuerligt och med ett 

vetenskapligt fokus. För att vi ska utvecklas och lyckas krävs att vi ständigt omprövar hur 

vi använder våra resurser utifrån ett hållbart och behovsstyrt perspektiv.  

Att samverka med andra både internt och externt ser vi som en viktig del av arbetet. 

Utifrån ovanstående har barn- och utbildningsnämnden identifierat tre utmaningar, som 

presenteras nedan.  

• Barn och elevers rätt till lärande och utveckling 

• Likvärdighet - rätt att lyckas! 

• Attraktiv arbetsgivare 
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1.  Barn och elevers rätt till lärande och utveckling  
”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och 

sin utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så lågt 

som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning har 

svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt 

som möjligt motverkar funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de 

kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå 

längre i sin kunskapsutveckling.” (Skollagen 3 kap 3 §) 

Enligt forskningen sker lärandet bäst i grupp och i dialogiska lärandemiljöer. 

Kamrateffekten och den sociala miljön är avgörande för undervisningens framgång. Det 

handlar om att skapa förutsättningar för trygghet, ömsesidig hjälp, stöd inom gruppen, 

konflikthantering, goda relationer, positiv syn på skolan och lärande samt regelbunden 

återkoppling. Skolan och klassrummet måste vara en plats där eleverna känner sig 

trygga och där de önskar tillbringa stora delar av dagen. 

Mål 

• Barn- och elevers undervisning leds av behörig personal. 

• Barn och elever känner trygghet och studiero 

• Barn och elever stimuleras och utmanas i sitt lärande utifrån sina förutsättningar 

Nyckeltal 

Nyckeltalen mäts genom att: 

• Personal i förskola med förskollärarlegitimation ska öka. (Kolada) 

• Lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne ska öka. (Kolada) 

• Fler elever känner att skolarbetet stimulerar dem att lära sig mer. Följs upp genom 

klassens kvalitetsrapport och skolinspektionens enkät. 

• Fler elever känner att skolarbetet gör dem så nyfikna att de får lust att lära sig mer. 

Följs upp genom klassens kvalitetsrapport och Skolinspektionens enkät. 

• Fler barn anser att de lär sig mer i förskolan. Följs upp genom klassens 

kvalitetsrapport. 

• Fler barn och elever känner studiero – Följs upp genom klassens kvalitetsrapport 

och skolinspektionens enkät. 

  



 

2. Likvärdighet - rätt att lyckas 
”Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och social och ekonomiska förhållanden, ha 

lika tillgång till utbildning i skolväsendet” (Skollagen 1 kap 8§) 

Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet. Skolan 

ska dessutom arbeta för att kompensera elevers olika bakgrund och förutsättningar. 

Genom riktade resurser och kompetenser utifrån lokala behov kan vi stärka 

likvärdigheten och dessutom ge alla elever en god utbildning. Alla barn och elever ska 

mötas av höga förväntningar och tillgängliga lärmiljöer som stimulerar till nyfikenhet och 

ett livslångt lärande. Det språk- och kunskapsutvecklande förhållningssättet är gynnsamt 

för alla, men nödvändigt för våra nyanlända barn och elever.  

Skolan måste ta hänsyn till det normala, det vill säga att människor är olika i alla möjliga 

avseenden. Inkludering handlar i detta synsätt till stor del om attityder och värderingar. 

En inkluderande undervisning är då en undervisning som omfattar alla och som har 

fokus på lärandemiljön. Det handlar om att differentiera undervisningen som en 

bärande pedagogisk princip med intentionen att samtliga elever lär sig mera och når så 

långt som möjligt efter de egna förutsättningarna. 

Digital kompetens är förmågan att använda IT och digital teknik. Det handlar om att vara 

förtrogen med digitala verktyg och tjänster. Digital kompetens omfattar också de 

kunskaper och förmågor som krävs för att hitta, analysera, skapa och kritiskt värdera 

information i olika medier och sammanhang.  

Mål 

• Barn och elever möts av likvärdig och tillgänglig lärmiljö.  

• All personal, barn och elever har adekvat digital kompetens. 

• Elevers icke påverkbara förhållanden som kön och socialbakgrund ska minska som 

faktorer för kunskapsresultat. 

Nyckeltal  

Samtliga nyckeltal vad gäller måluppfyllelse analyseras utifrån kön, utbildningsbakgrund 

hos vårdnadshavare och annat modersmål. 

Nyckeltalen mäts genom att: 

• Fler elever läser högskolebehörighet på yrkesprogrammen. 

• Fler elever lämnar gymnasieskolan med gymnasieexamen efter fyra år. 

• Fler studerar på eftergymnasial nivå eller yrkeshögskoleutbildningar på Vetlanda 

lärcentrum. 

• Fler elever klarar samtliga delar av nationella prov i årskurs 3 i matematik, svenska 

• Meritvärde årskurs 6 ökar. 

• Meritvärde årskurs 9 ökar. 

• Andelen eleven med fullständiga betyg i årskurs 9 ökar. 

• En digital handlingsplan finns på verksamhetsnivå som beskriver hur den digitala 

kompetensen ska nås.   



 

3. Attraktiv arbetsgivare 
”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans 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.”  (Skollagen 3 kap 3§) 

Barn- och utbildningsförvaltningen har en omfattande verksamhet och ett stort antal 

anställda cirka 1 100 personer. Det är av största vikt att vi arbetar tillsammans med våra 

medarbetare för att både attrahera, utveckla och behålla personal. 

Att våga utmana traditionella arbetssätt och pröva nya är en förutsättning för att vi ska 

lyckas hålla hög kvalitet på våra lärmiljöer. 

För att vi ska bli framgångsrika i vårt arbete krävs att vi samarbetar och hjälper varandra. 

Att delta i det kollegiala lärandet och tillsammans utveckla verksamheten är en rättighet 

för samtliga. 

För att lyckas behöver vi ledare som vågar var chefer, som leder utan detaljreglering, 

som uppmuntra initiativ, men ändå intresserat följer upp. 

Mål 

• Personalen i barn- och utbildningsförvaltningen trivs och känner att de kan 

utvecklas och lära nytt. 

• Barn- och utbildningsförvaltningen är en organisation med en miljö och kultur som 

uppmuntrar till nytänkande och präglas av tillit och professionalism. 

• Alla pedagoger deltar i kollegiala lärandesituationer och utvecklar undervisningen. 

Nyckeltal 

Nyckeltalen mäts genom att: 

• Personalomsättning mäts månadsvis och ska minska.  

• Sjukfrånvaro mäts månadsvis och ska minska. 

• Barn- och utbildningsförvaltningens trivselindex ska öka – mäts i den årliga 

medarbetarundersökningen. 


