
Skolplan 2015–2019

”Köpings kommun  
ska vara en  
av de bästa  

skolkommunerna  
i Sverige”



Vår vision

Vår skolplan
Barn- och utbildningsnämnden,  kommundels-
nämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden 
har antagit en skolplan för 2015-2019. I Köpings 
kommuns skolplan finns nämndernas mål och 
verksamhetsplan.

Varje målområde inleds med en beskrivning av 
vad nämnder vill att förvaltningen ska sträva mot. 
Som en del i kvalitetsarbetet ska skolplanens mål  
arbetas in i kvalitetsplanerna för förskola, grund-
skola, gymnasium och vuxenutbildning och   
resultaten redovisas.

Kvalitetshjul för 
ständig förbättring
Skolplanen ska systematiskt följas upp varje år för 
att ge möjlighet till ständiga förbättringar. För att 
följa upp och utvärdera verksamheten används  
statistik från myndigheter och resultat från den 
egna verksamheten.

Verksamheterna följer upp skolplanen genom sin 
kvalitetsuppföljning. Kvalitetsuppföljningen ska visa 
på hur verksamheten har arbetat med varje målom-
råde. Redovisningen ska även visa på vilka brister det 
finns och hur detta ska åtgärdas för att uppfylla målen.



Skolan i Köpings kommun ska hålla hög kvalitet, 
ha ett gott rykte och värderas högt av både elever, 
föräldrar och personal. En skola där det råder 
nolltolerans mot kränkande behandling. Det ska 
vara en sammanhållen skola där barn och ung-
domar från olika kulturer träffas och känner sig 
välkomna. 

Elevhälsan på skolan ska stödja eleven vid behov 
för att eleven ska ha möjlighet att uppnå kunskaps-
målen. Förskolan och skolan ska genom ett tydligt 

samarbete underlätta överlämningar mellan stadier 
för att tidigt kunna ge barn och elever det stöd som 
de behöver.  

Förskolor, skolor och fritidshem har en tydlig 
inriktning i verksamheten.

Barn och elever får möjlighet att ta ansvar för 
miljö och hållbar utveckling. 

Alla barn och elever är värda lika mycket, där 
våra fri- och rättigheter är en gemensam grund som 
vi utgår ifrån.

”Köpings kommun ska vara en av 
de bästa skolkommunerna i Sverige”



Våra gemensamma värderingar



”Vi ska visa respekt för 
varje människas egen- 
värde och ta ansvar för  
den gemensamma arbets-
miljön” 
Skolan ska skapa förutsättningar för att alla barn 
och elever ska känna sig trygga, ges möjlighet att 
utvecklas och förverkliga sina drömmar med tro på 
sig själva. Det ska vara en arbetsmiljö där varje elev 
ges arbetsro och känner glädje. 

Verksamheten ska anpassas till alla som, tillfälligt 
eller varaktigt, behöver stöd och stimulans. Stödet 
ska utformas med hänsyn till elevens egna behov 
och förutsättningar. 

Varje barn och elev ska utvecklas till en god 
medmänniska med förmåga att ta hänsyn och leva 
sig in i andra människor situation samt vilja att 
hjälpa andra. 

Skolan ska ge förutsättningar för att social kom-
petens och självkänsla kan utvecklas. 

Mål
• Alla verksamheter ska arbeta för att barn och 

elever känner sig trygga i en säker och stimule-
rande miljö. 

• Eleverna ska känna att de har lärare som leder 
och stödjer dem i lärandet.



Kunskap och lärande



Mål
• Förskolan ska arbeta för att varje barn utvecklar 

intresse, förmåga och förståelse för lärandet.

• Alla elever ska ges förutsättningar att nå de  
nationella målen. 

• Grundskolans genomsnittliga meritvärde ska öka.

• Alla grundskoleelever ska vara behöriga till  
gymnasiet.

• Gymnasieelevernas genomsnittliga betygspoäng 
ska öka. 

• Gymnasiesärskolans elever ska nå målet minst 
godkänt i samtliga kurser.  

• Alla barn och elever ska få kunskap om förutsätt-
ningar för en god miljö och en hållbar utveckling. 

”Vi ska ge barn och elever 
kunskaper för livet” 

Skolan ska stimulera barns och elevers nyfikenhet 
och intresse för att lära sig nya saker. Det görs med 
hjälp av välutbildade pedagoger i en verksamhet 
som håller hög kvalitet. 

Lärmiljön ska vara utvecklande och ge alla elever 
möjlighet att nå skolans kunskapsmål. Eleverna ska 
utbildas till att kritiskt kunna granska och värdera 
information. 
Skolans uppgift är att förbereda eleverna för nästa 
steg i livet: 
•  Grundskolan ska ge eleverna de kunskaper och 

färdigheter som behövs för att fortsätta sina 
studier på ett nationellt gymnasieprogram. 

•  Gymnasieprogrammen ska ge kunskaper och 
färdigheter för arbetslivet eller fortsatt utbildning 
vid högskola och universitet. 

•  Gymnasiesärskolan ska ge kunskaper och färdig-
heter för att leva ett självständigt vuxenliv, vilket 
innefattar såväl arbete och boende som fritid.



Utveckla ansvar och inflytande



”Vi ska stärka barns och 
elevers inflytande och 
utveckla deras samarbets-
förmåga” 

Skolans arbete kännetecknas av ett demokratiskt 
arbetssätt och ökat inflytande för barn, elever, för-
äldrar och personal. 

Skolan ska stärka och utveckla barns och elevers 
inflytande på undervisningen och ansvaret för sitt 
eget lärande. Vi har höga och tydliga förväntningar 
på våra elever. Täta kunskapsuppföljningar tillsam-
mans med både elev och vårdnadshavare ska bidra 
till ökad måluppfyllelse.

Entreprenörskap och strävan efter internationella 
kontakter ska prägla skolverksamheten. 

En särskild satsning på informations- och 
kommunikationsteknik ska stärka elevernas digitala 
kompetens.

Mål

• Barns och elevers inflytande ska stärkas och 
utvecklas i alla verksamheter. 

• Förskolan och skolan ska stärka och stimulera 
barn och elever till eget ansvar för sina hand-
lingar och sin miljö.

• Barn och elever ska få kunskap om demokratins 
principer och utveckla förmågan att arbeta i 
demokratiska former. 

• Nyinflyttade barn och elever ska få det stöd som 
behövs – både från personal och kamrater – för 
att möjliggöra en fungerande integration.

• Alla elever och vårdnadshavare ska vara nöjda 
med kommunikation och samarbete med för-
skolan, grundskolan, särskolan och gymnasiet.



Vuxenutbildningen, Kompetenscenter



”Brett utbud under flexibla 
former”
Vuxenutbildningen ska höja utbildningsnivån för 
eleverna, förbereda för vidare studier och ett inträde 
på arbetsmarknaden. Den ska vara ett verktyg för 
kommunens tillväxt.

Kommunens invånare ska ha tillgång till ett brett 
utbud av vuxenutbildning under flexibla former. 
Utbud och form ska styras av individens förut-
sättningar, behov och önskemål, tillsammans med 
arbetsmarknadens behov av kompetens.

Utvecklingen av vuxenutbildningen ska ske i 
samverkan med högskolor, universitet, näringsliv och 
samhället i övrigt.

Mål
• Alla elever ska fullfölja utbildningen och få betyg 

eller intyg.

• Skolan ska erbjuda studier upp till och med hög-
skolenivå.

• Utbildningarna ska anpassas efter individuella 
behov och utifrån ett flexibelt lärande.

• Kompetenscenters verksamheter ska känneteck-
nas av trygghet, delaktighet, kunskap och kvalitet.



Köpings kommun, 731 85 Köping, tfn 0221-250 00 In
fo

 R
e

kl
a

m
b

yr
å

, 
K

ö
p

in
g

. 
F

o
to

: 
C

o
n

n
y 

S
ill

é
n

 2
0

1
5


