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Bakgrund

• För låga skolresultat (för få kommer in på ett nationellt gymnasieprogram), 

små variationer över åren men inget riktigt trendbrott. Vi får inte någon 

”skjuts” uppåt resultatmässigt.

• Spretigt skolutvecklingsarbete (bra arbete på många skolor, mindre bra på 

andra men överhuvudtaget dålig övergripande koll på vad som gjordes och 

vad som faktiskt gav effekt).

• Följer inte forskning och beprövad erfarenhet i tillräcklig utsträckning.

• Stora utmaningar (stor personalomsättning på både skolledare och lärare, 

lärarbrist, stort antal nyanlända elever, skolsegregerad kommun osv.).

• Det fanns ingen röd tråd från förskola upp t o m gymnasieskolan vad gällde 

skolutveckling.
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Vision och mål

”Det övergripande syftet med Skolutveckling tillsammans – Topp 25 2025 är att 

skapa samling, struktur och energi åt ett brett skolutvecklingsarbete där barn och 

elevers lärande står i centrum. Genom detta uppnås målen att öka barn och 

elevers kunskaper och därigenom stärka skolresultaten i kommunen så att fler 

elever når kunskapsmålen i åk 9, fullföljer gymnasiet och klarar sig väl efter 

avslutade studier.”

•Se en positiv trend vad gäller skolresultaten – alla elever ska nå målen i 

skolan.

•Långsiktighet – att hålla i och hålla ut.

•Senast år 2025 ska vi vara en av de 25 främsta kommunerna i SKL:s 

rankning.

•Få igång ett effektivt och systematiskt skolutvecklingsarbete som bygger 

på forskning och beprövad erfarenhet.
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Vad har hänt sedan vi drog igång 2017?

• 28 miljoner avsätts årligen till arbetet.

• Heltidsanställd projektledare sedan 1 april 2017, för att styra upp och 

organisera arbetet. Tanken är att det är ett projekt initialt men sedan övergår 

till att bli en process.

• Organisation med styrgrupp och process för att behandla ansökningar 

(ansökningsmallar, bedömningsunderlag, ekonomisk redovisning etc.) 

arbetades fram under april/maj 2017.

• Kommunikationsplan har tagits fram och material läggs ut löpande på 

Pedagog Örebro för att både fristående och kommunala verksamheter ska 

kunna komma åt materialet, men även externa intressenter.

• En strategi togs fram och beslutades i Programnämnd Barn och utbildning.

• Dialogträffar genomförs två ggr/år med medföljande analysrapporter.

• Över 40 satsningar är påbörjade sedan starten inom de fyra delområdena; 

Kompetensförsörjning, kompetensutveckling, forskning och stimulansmedel.

http://extra.orebro.se/pedagogorebro.4.6ad5e21514fe44c621c1a41.html
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