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Grunduppdrag 

Verksamhetsidé  
Köpings kommuns grundskolor står för kunskap, trygghet och trivsel.  

Vi arbetar för att alla elever ska få det stöd de har rätt till på det sätt och i den 

omfattning som behövs för att kunna klara läroplanens mål för kunskap och 

social utveckling.  

Vi vill erbjuda en likvärdig utbildning som bidrar till att alla elever utvecklas så 

långt som möjligt. Vi arbetar aktivt för att främja barns och elevers allsidiga 

personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 

individer och medborgare. Vi vill erbjuda skolor där målet är att alla elever ska 

känna sig trygga och ha studiero. 

Våra viktigaste styrande dokument 

Lagar och förordningar 

Utbildningsnämnden styrs precis som övriga nämnder i kommunen av både 

övergripande lagstiftning som gäller för all kommunal verksamhet, exempelvis 

kommunallag (2017:725), förvaltningslag (2017:900), offentlighets- och 

sekretesslag (2009:400), dataskyddsförordningen GDPR (2016/679) och 

barnkonvention, men även av mer speciallagstiftning inriktad på nämndens 

kärnområde. Den mest centrala speciallagstiftningen är: 

• Skollagen (2010:800) 

Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om förskola, skola och 

fritidshem. Där regleras rättigheter och skyldigheter för barn, elever och deras 

vårdnadshavare. I skollagen finns också skolans och huvudmannens ansvar för 

verksamheten beskrivet. Skollagen beslutas av riksdagen. 

• Läroplaner  

En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas. I 

läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och 

riktlinjer för arbetet. Det finns läroplan för förskolan, för obligatoriska 

skolväsendet samt för de frivilliga skolformerna. Exempel på läroplaner är 

Lpfö18, Lgr 11, Gy11, Lsär 11, GySär 13  

Förordningar  

Det finns många olika förordningar som rör skolväsendet, till exempel 

förordningar som reglerar de olika skolformerna. En förordning utfärdas av 

regeringen och ska följas. Exempel på förordningar är: 

• Skolförordning (2011:185) 

• Gymnasieförordning (2010:2039) 



 

Kommunala styrande dokument 
 

De kommunala styrdokument som nämnden behöver följa är bland annat  

• Reglemente 

• Mål och budget 

• Riktlinjer 

• Policys 

  



Nuläge och förutsättningar/Analys 

 

 

Vi vill lägga grunden till hur man genom ansvar deltar 
i livet, skolan och i hemmet. Att lära för livet.  

 
-Nyckelbergskolans vision 

Verksamhetsperspektivet 
Ett fokusområde och en förändring inför detta läsår blir att arbeta för att 

skolan än mer riktar sig mot en tillitsbaserad styrning. Detta kommer att synas 

exempelvis genom att vi kommer att införa tätare och mer strukturerade 

muntliga dialoger med arbetslagen. Vi har infört en del nya strukturer i vår 

organisation kring uppföljningen i vårt systematiska kvalitetsarbete. 

Det övergripande syftet med vår organisation är att styrningen, kulturen och 

arbetssätten ska främja och ta riktning efter verksamhetens och elevernas 

behov. I de beslut som tas på vår skola ska grunden vara att främja samverkan, 

att bygga tillitsfulla relationer, att skapa en känsla av samhörighet och en vilja 

att utvecklas. Goda kunskaper i de specifika ämnena och kunskaper om sociala 

relationer och hur dessa omsätts i praktiken är viktiga för att lyckas i livet. Vår 

ambition är att göra vårt yttersta för att stötta våra elever att vilja nå så långt de 

kan i båda dessa delar. 

Stort fokus låg under föregående läsår på att utveckla vårt arbete med 
bedömningar. Likvärdigheten i bedömningsarbetet samt arbetet med sociala 
frågor i klassrummen. Detta arbete fortsätter till viss del detta läsår men fokus 
sätts än mer på språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen och även på de sociala 
förmågorna. Lågstadiet har en hög måluppfyllelse i alla ämnen. Mellanstadiets 
resultat i årskurserna 4 och 5 ser vi är stabila. Det som stack ut förra läsåret var 
kunskapsresultaten i årskurs 6. Dessa var låga i flera ämnen, detta ser vi genom 
vår analys beror på bland annat språkliga brister i svenskan samt att många haft 
stora svårigheter socialt. Detta läsår blir en utmaning och ett stort fokus på att 
balansera insatser mellan kunskapsinhämtning och främjande insatser kring 
utveckling av sociala färdigheter. 
 
Läsåret 20/21 hade skolan ca 400 elever. Vi ser redan nu ett par veckor in på 
terminen en tillströmning av nya elever vilket även märks i våra lokaler som blir 
mer och mer trångbodda. Under denna första termin kommer vi att lägga mycket 
arbete på att inventera och planera inför flytten till moduler i väntan på en ny 
skola. Detta kommer att innebära stora utmaningar för oss alla på skolan men är 
samtidigt något vi alla ser fram emot då behovet av nya, anpassade lokaler är 
stort. 
 



Cirka hälften av våra elever har ett annat modersmål än svenska, många av dem 
är nyanlända vilket innebär en utmaning på flera sätt. Bland annat visar våra 
analyser, både inför detta läsår (och flera år tidigare), på att det är just språket, 
svenskan i alla ämnen som brister. Det är där vi ser vår största utmaning för att 
på sikt få fler elever att nå godkända betyg och omdömen i ämnena. 
Språkutvecklande arbetssätt sätts än mer i fokus detta läsår då vi nu befinner oss 
mitt i den satsning som nu genomförs i Köping kommuns skolor från 
Skolverket. Vi går nu in i kursen Det globala klassrummet som handlar om just 
språkutvecklande arbetssätt. Ett övergripande mål för detta blir att sträva mot 
en ökad måluppfyllelse i alla ämnen. 
Förskoleklassen och fritids fokusområden kommer under läsåret att handla om 
att fortsätta utveckla kvalitén i det systematiska kvalitetsarbetet samt som övriga 
skolan att arbeta med sociala relationer och fokus på språkutveckling. 
 
Vi kan med stolthet säga att vi är en skola som aktivt och medvetet arbetar 
främjande och förebyggande på flera olika sätt med ansvarstagande, språkbruk 
och konflikthantering. Vårt hårda arbete med detta avspeglas även i den enkät 
som eleverna varje år får svara på gällande bland annat trygghet. Vi ser att en 
majoritet av våra elever på skolan känner sig trygga.  Målet är självklart att hundra 
procent ska känna sig trygga på skolan och därför kommer vi fortsätta arbeta 
medvetet och aktivt med de sociala frågorna på skolan även detta läsår. I år visar 
även enkäten från Skolverket på att vi ligger långt fram i denna fråga bland låg- 
och mellanstadieskolornas elever när det gäller trygghet på skolan. 
 

    
 
 



Medarbetarperspektivet  
Vi är en stor arbetsplats med 65 medarbetare och 410 elever. Andelen behörig 
och legitimerad personal är hög vilket är mycket glädjande. Vi har en stor 
utmaning gällande våra lokaler som är undermåliga. Vi står inför en flytt till 
tillfälliga moduler vilket kommer att kräva en hel del arbete och planering. Detta 
är dock ett arbete vi ser fram emot då vi är i stora behov av nya och mer rymliga 
lokaler som är ändamålsenliga för verksamheten.  
Vi eftersträvar en tydlighet i vår organisation gällande målsättning och 
ansvarstagande. Ledarskapet på skolan utgår ifrån allas engagemang för den egna 
arbetsuppgiften. Vi i ledningen har en ambition och en vilja att arbeta för att alla 
medarbetare ska känna sig delaktiga, trivas och göra sitt yttersta för att eleverna 
ska få en bra tillvaro på skolan. Vi har för avsikt att hålla i samt vidareutveckla 
vår skolkultur där medarbetarna ska värna om och arbeta för de värden som 
utgår från vår gemensamma vision på skolan. Det handlar om att skapa 
förutsättningar för våra elever att kunna delta med andra människor i skolan och 
i övriga livet.  

Ekonomiska perspektivet                      

De senaste fem-sex åren har vår kommun och skola tagit del av statliga bidrag i 

form av exempelvis lågstadiesatsningen. Till detta år har dessa bidrag helt 

försvunnit vilket har medfört och medför utmaningar och besparingar i vår 

organisation. Vi har under de senaste två åren varit tvungna att dra ner vår 

personal vilket omfattar ca sju heltidstjänster. Besparingarna har berört alla 

personalkategorier på skolan. I dagsläget har vi format en organisation som vi 

tror kommer att hålla även över tid och innebär en budget i balans. Dock ser vi 

stora behov på skolan inom de sociala förmågorna hos många elever vilket 

medför behov av andra typer av anställningar som exempelvis socialpedagoger 

och kuratorer. Detta gör att vi på sikt behöver ha detta med oss när vi 

rekryterar medarbetare. 

 

Mål 

Verksamhetsperspektivet 
 

Mål Indikatorer 

Fortsätta arbeta för en stabil/ökad måluppfyllelse  Skolans och kommunens 
enkäter, omdöme, betyg och 
NP  



Utveckla skolans arbete med dokumentation  Utveckla PMO, utveckla 
lärarnas dokumentation kring 
extra anpassningar och särskilt 
stöd, väldokumenterat 
matrisarbete,  

Följa upp arbetslagens analys 
kring måluppfyllelse för varje 
period 

Utveckla dokumentation och analys kring varje elevs 
kunskapsutveckling  

Följ upp målpärmsarbete  

Muntliga uppföljningar i varje 
period SS/EA 

Avstämningar med 
speciallärare/ specialpedagog 

Arbeta främjande med sociala fokusområden Följa upp i varje period 

Involvera elevrådet 

Avstämningar med TL i varje 
period, rastaktiviteter mm 

 

Medarbetarperspektivet 
 

Mål Indikatorer 

Att lärare stannar på skolan över tid Stabilt löneläge över tid 

Arbetsmiljöfrågor 

Medarbetarenkäten 

Skapa forum för tillitsbaserade samtal  Stämma av RAM, SS/EA, 
EHM, LG, AE 

 

 

Ekonomiska perspektivet 

 

Mål Indikatorer 

Budget i balans  Mätning varje månad  

Organisera en hållbar skola utifrån de resurser vi har  Måluppfyllelse, trivselenkäter, 
arbetsmiljö i förhållande till de 
ekonomiska förutsättningarna  

Dialog kring den nya skolan 

 

  



Risker och handlingsplan 

 

 

Mål Risk (hinder 

för att nå 

målen) 

Orsak och 

påverkan 

Hantering av risk, aktiviteter och 

processer 

Uppföljning 

Fortsätta arbeta för en 

stabil/ökad 

måluppfyllelse 

Sämre kvalité i 

SS/EA 

Minskat stöd 

från 

hemmet/VH 

Lärares, VH:s och 

EHT :s engagemang 

och kunskaper kring 

dessa frågor. 

 

Kontinuerliga uppföljningar med lärare, VH 

och EHT genom möten, avstämningar, 

analyser mm. 

En gång per period 

Vid behov med VH 

Utveckla skolans 

arbete med 

dokumentation 

Tidsbrist, brist 

på utveckling 

för hela skolan, 

ett stort 

engagemang 

krävs för att 

hålla i detta 

arbete 

 Medarbetares 

arbetsuppgifter är 

många och det ställer 

krav på en god 

organisation kring 

detta. 

Uppföljningar från skolans ledning. Goda 

samtal- dialog med medarbetare hur man 

kan prioritera ditt arbete. Krav på att 

personal lyfter frågan om behov uppstår för 

att synliggöra problemet. 

Utveckla förskoleklass, samt fritids SKA- 

arbete. 

En gång per period 



Utveckla 

dokumentation och 

analys kring varje 

elevs 

kunskapsutveckling 

Tidsbrist, brist 

på utveckling 

för hela skolan, 

ett stort 

engagemang 

krävs för att 

hålla i detta 

arbete 

Många elever är i 

behov av särskilt stöd 

vilket medför 

tidskrävande 

dokumentation 

Uppföljningar från skolans ledning. Goda 

samtal- dialog med medarbetare hur man 

kan prioritera ditt arbete. Krav på att 

personal lyfter frågan om behov uppstår för 

att synliggöra problemet 

En gång per period 

Arbeta främjande 

med sociala 

fokusområden 

Fokus hamnar 

på kunskapsmål  

Tidsbrist 

Medarbetares 

arbetsuppgifter är 

många och det ställer 

krav på en god 

organisation kring 

detta. 

Uppföljningar från skolans ledning. Goda 

samtal- dialog med medarbetare hur man 

kan prioritera ditt arbete. Krav på att 

personal lyfter frågan om behov uppstår för 

att synliggöra problemet. 

Arbetslag stöttar varandra med ex rastvakter, 

material mm. 

Aktiv TL- grupp som arbetar med detta 

område. 

Aktivt elevråd. 

Aktivt arbete från EHT främjande och 

förebyggande, ex skolsköterskans insats, 

samtal kring hållbar livsföring.  

En gång per period 



 

Att lärare stannar på 

skolan över tid 

Dålig 

arbetsmiljö 

Dålig 

löneutveckling 

Många svåra 

elevärenden 

Dåliga lokaler, 

lönestruktur, elever i 

stora behov av särskilt 

stöd. Ett 

upptagningsområde 

som är socialt och 

ekonomiskt utsatt. 

Fortsätta med att utveckla den tydliga 

lönestrukturen vi infört.  

Dialog kring moduler och den nya skolan. 

Åtgärda akuta brister i arbetsmiljön. Arbeta 

främjande insatser med hjälp av 

arbetsmiljögruppen. 

EHT fortsätter ge stöd i elevärenden. 

Kontinuerlig uppföljning i arbetsmiljögruppen. 

Lönekriterier- synliggöra och diskutera på AE. Lönesamtal, 

medarbetarsamtal 

Skapa forum för 

tillitsbaserade samtal 

Fortsatt 

förvärrat 

Coronaläge. 

Otydlighet i vad 

som menas med 

dessa samtal 

Pandemin fortsätter 

vilket för med sig 

svårighet att nå ut till 

alla. 

För lite kunskap 

Ledningen har rätt kunskaper om vad dessa 

samtal innebär. 

Vi genomför dessa samtal på ett säkert sätt 

under pandemin. 

I varje period 

Få en budget i balans 

Organisera en hållbar 

skola utifrån de 

resurser vi har 

Behov av fler 

anställningar 

Elever i behov av 

särskilt stöd som 

kräver mer personal  

Jobbar främjande och förebyggande för att 

hamna i ett åtgärdande arbete som kräver ex 

fler anställningar. 

Följa upp ekonomin varje månad 


