Likvärdig utbildning
för livslångt lärande

Skolutvecklingsprogram 2016-2020

Förord
Utbildning är en prioriterad fokusfråga för framtiden i Norrtälje kommun. Varje barn
och elev i kommunen har rätt att varje dag få möjlighet att lära nytt, känna växandets
glädje och göra framsteg. Det öppnar dörrar till ett självständigt liv, stärker förutsättningarna för genomtänkta livs- och yrkesval och ger ökade möjligheter att
tillsammans med andra påverka samhällsutvecklingen på ett hållbart sätt. Vägen att
nå dit är att löpande utveckla våra verksamheter och stärka undervisningens kvalitet,
med fokus på barns och elevers kunskaper och utveckling.
Som huvudman har vi det övergripande ansvaret för att utbildningen i kommunen
utvecklas och genomförs i enlighet med nationella styrdokument, och att skapa de
bästa förutsättningarna för varje barn och elev att utvecklas så långt som möjligt.
Med detta skolutvecklingsprogram vill vi tydliggöra hur vi arbetar för att systematiskt
utveckla förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Norrtälje
kommun. Fokus är att, grundat i politisk samsyn avseende övergripande mål och
strategier, tydliggöra satsningar och inriktningar i arbetet för såväl förtroendevalda
och tjänstemän som skolledare och pedagoger.
Norrtälje kommun har höga ambitioner för att utveckla skola och utbildning och många frågor har utretts, genomlysts och granskats. Vi tar nu ett samlat grepp
om den kunskapsbildningen, och med stöd i nationell och internationell forskning om
vad som bidrar till framgångsrik skolutveckling går vi till handling. Framtagandet av
detta skolutvecklingsprogram förpliktigar och är ett gemensamt ansvar. Genom ett
brett förankrat och politiskt beslutat skolutvecklingsprogram kan kommunens
politiska nämnder ge tydliga uppdrag till berörda förvaltningar, vilka sedan ska
genomföra programmets innehåll utifrån professionens utgångspunkter, yrkesskicklighet och arbetssätt.
Tillsammans ska vi skapa en likvärdig utbildningsverksamhet som ger Norrtälje
kommuns barn och elever de bästa förutsättningarna till livslångt lärande.

Norrtälje den 20 juni 2016

Ulrika Falk
Kommunstyrelsens ordförande
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Inledning
Norrtäljes kommunstyrelse har beslutat att tydliggöra en
långsiktig utvecklingsplan som klargör hur kommunen
arbetar för att löpande utveckla och stärka undervisningens kvalitet, med fokus på barns och elevers
kunskaper och utveckling.
Den gemensamma ambitionen, med bred politisk samsyn, är
att öka förutsättningarna för varje barn och elev att nå sina
mål och utvecklas så långt som möjligt. Kommunen vill också
stimulera och utveckla medarbetare inom kommunens utbildningsverksamhet.
Alla som verkar inom kommunens Barn- och utbildningsförvaltning ska uppleva stolthet över att vara en del av det
pågående utvecklingsarbetet i en kommun som satsar stort på
skola och utbildning - en satsning som kommer göra oss till en
av landets bästa skolkommuner.

Så här ska Norrtälje bli en av landets bästa skolkommuner:
•

Tydlig gemensam inriktning - alla elever ska nå sina mål
och det är skolans ansvar!

•

Höga förväntningar på alla barn och elever

•

Stark styrkedja – med värdegrunds- och resultatfokus

•

Systematisk kvalitetsutveckling

•

Starkt undervisningsfokus

•

Skickliga och kompetenta ledare på alla nivåer

•

Resurserna närmast linjen – där barnen och eleverna är.

Vi vill att varje pedagog ska känna en stor pedagogisk frihet
i sin yrkesutövning, och vara en del av en verksamhet där vi
tillsammans skapar en utbildningsmiljö där det är givande att
anstränga sig och göra sitt bästa, och där lärande och
kunskaper värderas högt.

Skolutvecklingsprogrammet syftar till
att tydliggöra riktning och gemensamma mål och satsningar för att utveckla skola och utbildning i kommunen
att säkerställa systematiskt arbete i hela styrkedjan avseende att öka kvaliteten coh likvärdigheten i kommunens
verksamheter
att öka handlingskraften i kommunens utvecklings-arbete för att varje barn och elev ska utvecklas så långt som möjligt
och för att höja utbildningsnivå och kunskapsresultat i kommunen
att öka stoltheten för att arbeta och verka inom kommunens utbildningsverksamheter
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Skolutvecklingsprogrammets upplägg
När det gäller forskning om framgångsrik skolutveckling och
undervisning utkristalliserar sig ett antal nyckelfaktorer
avseende hur skolan ska leda och styras för att nå framgång.
I framtagandet av kommunens skolutvecklingsprogram har
dessa summerats i fem punkter, vilka utgör stommen i
programmets upplägg. Varje nyckelfaktor beskrivs nedan en
i taget, och i anslutning till respektive område följer tydliggöranden avseende förutsättningar och satsningar som ska
gälla i kommunens utbildningsverksamhet under perioden
2016-2020.
Gällande nomenklatur kallar vi nedan genomgående medarbetare vilka arbetar i utbildningens kärnverksamheten (dvs.
pedagogisk personal i förskola och skola) för pedagoger, och
förskolechefer och rektorer benämns som skolledare.

Framgångsrik skolutveckling
Tydlig rikting
Stark styrkedja
Medveten medarbetarstrategi
Gemensam kultur och förhållningssätt
Effektivt barn- och elevstöd
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Ansvarsfördelning för
skola och utbildning
Ansvar för utbildning i Norrtälje kommun
Norrtäljes kommunfullmäktige har, i egenskap av huvudman,
det yttersta ansvaret för att den kommunala förskolan, skolan
och vuxenutbildningen har den kvalitet och de resurser som
krävs för att uppfylla nationella mål och genomföra utbildningen enligt lagstiftningens krav.
Fullmäktige har utsett Barn- och skolnämnden samt Utbildningsnämnden att fullgöra kommunens uppgifter och ansvara
för kommunens förskolor, grundskolor, grundsärskolor, fritidshem och kulturskola (Barn- och skolnämnden) samt
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, SFI och vuxenutbildningen (Utbildningsnämnden). Arbetet sköts och leds av
kommunens Barn- och utbildningskontor.
Huvudmannens ansvar innebär bland annat att fördela resurser och organisera verksamheten utifrån lokala förutsättningar,
samt att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten så
att nationella mål och kvalitetskrav kan uppfyllas. Grunderna
i arbetet är att utbildningen ska motsvara skollagens krav på
kvalitet, vara likvärdig och att utbildningen förankras i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Kvalitetsaspekten avser att 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. Likvärdighetsaspekten avser i detta fall att
utbildningen ska vara likvärdig inom varje skolform och inom
fritidshemmet. En strävan ska vara att uppväga skillnader i
barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig
utbildningen.
Huvudmannens ansvar gäller hela verksamheten i kommunen.
Här till har kommunens förskolechefer och rektorer ansvar för
de olika enheternas kvalitet och resultat. Deras ansvar innebär,
liksom huvudmannens, att inom givna ramar se till att utbildningen genomförs utifrån nationella mål, krav och riktlinjer
samt att personalen får förutsättningar

Samsyn om mål och
inriktning
Innebörd
Att leda skolutveckling med framgång förutsätter, precis som
när det gäller utvecklings- och förändringsarbete generellt, en
samsyn om mål och inriktning för verksamheten. I framgångsrika kommuner märks detta bland annat genom att de politiska
partierna är enade om övergripande mål och strategier, att
politiken lyssnar på verksamhetens behov samt att det mellan
förtroendevalda, tjänstemän, skolledare och pedagoger finns
en gemensam syn på uppdraget.
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Att mål och inriktning är framtaget och uttalat är i sig grundläggande. För att nå framgång krävs även kontinuerlig uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten kopplat
till innehållet i beslutade mål. Dessutom underlättas arbetet av
att det på alla nivåer i organisationen finns god kommunikation och ömsesidigt förtroende, till exempel genom forum för
dialog och samarbete i relation till riktningen.

Målsättningar och riktning i Norrtälje
Utbildning och skola är en mycket viktig fråga för Norrtälje
kommun. Att ge alla barn och elever en likvärdig utbildning av
högsta kvalitet, som gör att de når kunskapsmålen och utvecklas optimalt och göra medvetna livs- och yrkesval,
är avgörande för vår framtid. Vi vill utveckla en attraktiv och
meningsfull skola för kunskapande och lust att lära.

För att nå dit vi vill ska följande satsningar gälla:
•

Hållbar styrning, ett nytt styr- och ledningssystem för alla
förvaltningar i kommunen, där resultaten är i fokus och
samsyn avseende vision, värdegrund, mål och uppföljning
är utgångspunkter.

I kommunen finns gemensamma målsättningar och uttryckt enligt följande:

•

Kontinuerliga forum för samtliga chefer i kommunen att
mötas - för dialog, förankring och effektualisering av det
nya styr- och ledningssystemet.

•

Översiktplan 2040: Kunskapsresultaten i skolan ska
förbättras och utbildningsnivån ska höjas.

•

•

Samverksansstyrets partipolitiska program 2014-2018:
En framtidsinriktad skola med höga kunskapsresultat är
en prioriterad politiskt fråga.

Systematisk samverkan över nämnder och förvaltningar,
för kommungemensam kraftsamling och
helhetsperspektiv gällande utvecklingen av skola och utbildning.

•

•
•

Verksamhetsplan för 2016-2018: En övergripande målsättning är att utbildningsnivån ska höjas genom likvärdig
utbildning med ett livslångt lärande.

Ökat målfokus i alla möten - att systematiskt medvetandegöra och reflektera över vart ska vi, hur vi ligger
till i förhållande till målsättningar och hur ständiga förbättringar genomförs för att nå dit vi vill.

För att öka förutsättningarna för att alla elever når sina kunskapsmål och lär för livet ska vi i Norrtälje kommun arbeta för
ökad samsyn kring värdegrundsuppdraget och kunskapsuppdraget inom förskola och skola, med fokus på hur
kunskaper och värden hänger ihop.

Mål i arbetet är att vi 2020 är på topp 40 i SKL:s Öppna jämförelser 1

Målsättningar och rikting
Kunskapsresultaten i skolan ska förbättras och utbildningsnivån ska höjas
En framtidsinriktad skola med höga kunskapsresultat
Utbildningsnivån ska höjas genom likvärdig utbildning med möjligheter till livslångt lärande
Alla elever ska nå sina kunskapsmål
Förutsättningar för livslångt lärande ökar genom att vi har ett helhetsperspektiv på hur kunskaper och värden hänger ihop

Mål
2020 är vi på topp 40 i SKL:s Öppna jämförelser

SKLs årliga rapport där resultat och resursindikatorer inom skola kan jämföras på kommunnivå. Resultat beskrivs utifrån slutbetyg, ämnesprov och omvärldskunskap
och resurserna utifrån uppgifter om kostnader och personal.

1
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Stark styrkedja
Innebörd

Stark styrkedja i Norrtälje

Huvudmannen har det övergripande ansvaret för att utbildningen genomförs i enlighet med de nationella styrdokumenten, och det är skolledare och pedagoger som leder
den lokala skolutvecklingsprocessen på varje skola.

Norrtälje kommun har ett omfattande utvecklingsarbete att
göra i syfte att stärka styrkedjan och reducera glapp mellan de
ingående delarna. Kommunen lägger därför mycket kraft och
fokus (vilket också märks i detta skolutvecklingsprogram) på
att skapa tydlighet i ansvar och roller samt förutsättningar för
att utveckla styrkedjans arbete i kommunen.

För att skapa en likvärdig och kvalitativ verksamhet för alla
barn och elever behöver samtliga involverade i denna så
kallade styrkedja arbeta medvetet och systematiskt för att
utveckla verksamheten, samt ha en god dialog med och
förtroende för varandra. Risken är annars att kvaliteten i
undervisningen blir mycket skiftande, och står och faller med
den enskilde pedagogens kompetens och eget driv att
ständigt utveckla sig själv och sin yrkespraktik.
En stark styrkedja med ett tydligt ledarskap på alla nivåer med ett nyfiket och systematiskt arbete för att följa upp och
återkoppla till verksamheten samt skapa förutsättningar för
gemensam utveckling och kollegialt lärande - är en viktig
nyckelfaktor för framgångsrik skolutveckling.

Mycket förenklat fungerar en stark styrkedja, så som
Skolinspektionen beskriver den, enligt följande:
•

Barnen och eleverna har rätt till en bra utbildning i en
trygg miljö. Genom delaktighet och inflytande får de
möjlighet att återkoppla till och beskriva för pedagogerna
hur undervisningen fungerar.

•

Pedagogerna ansvarar för att varje barn och elev får det
stöd som behövs. Pedagogen följer systematiskt upp,
analyserar och utvecklar sin yrkespraktik, och tydliggör för
skolledare vad som behöver utvecklas och förbättras.

•

•
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Skolledare leder utvecklingsarbetet och ser till att
varje barn och elev får den undervisning hen har rätt till.
Skolledaren följer systematiskt upp, tar reda på pedagogernas och barnens/elevernas behov, analyserar och utvecklar verksamheten. En del saker åtgärdar skolledaren
själv, en del behöver tas upp med och tydliggöras för
huvudmannen i syfte att huvudmannen ska kunna skapa
förutsättningar för fortsatt utvecklingsarbete.
Huvudmannen skapar goda förutsättningar för verksamheternas utvecklingsarbete. Det innebär bland annat att
ha nära dialog och systematisk uppföljning med skolledare för att förstå och analysera verksamhetens behov.
Detta blir utgångspunkt för politikens diskussioner om
skolans resultat och utveckling, och utifrån dessa resonemang beslutar huvudmannen om fokus, mål och prioriteringar i utvecklingsarbetet framöver.

Politiskt ledarskap:
Förtroendevalda tar ett tydligt ansvar för resultaten (med en
helhetssyn på kunskaps- och värdegrundsresultat) i hela
kommunen, och sätter en ära i att följa upp och ta del av
analyser av resultat i utbildningskedjan.
Här avses även ett ökat ansvar och intresse för samordning
och uppföljning av kommunens fristående verksamheter.
Även om dessa drivs i regi av annan huvudman är det
Norrtäljes barn och elever som berörs, vilket gör verksamheternas kvalitet till en viktig fråga för kommunen.
Förtroendevalda ska använda genomförda uppföljningar och
utvärderingar som givna verktyg för beslut om skolutveckling,
så som mål och prioriteringar avseende resurstilldelning,
organisering och uppföljning av verksamheten.
Förvaltningschefens ledarskap:
Förvaltningschefen ska i sitt ledarskap ta ansvar för det
systematiska utvecklingsarbetet i kommunens utbildningsverksamheter, samt för att skapa förutsättningar för utveckling
av verksamheten i enlighet med huvudmannens beslut.
På förvaltningsnivå ska styr- och stödstrukturer tydliggöras av
stabsmedarbetare med mycket god förmåga och hög
kompetens att arbeta med fokus på kvalitetsuppföljning.
En viktig utgångspunkt gällande förvaltningens organisation är
att resurser ska vara så nära linjen som möjligt.
Förvaltningschef ansvarar också för att organisera ett
dynamiskt samarbete skolledare och pedagoger emellan
(inklusive fristående verksamheter i kommunen), samt för att
involvera skoledare att ta ett gemensamt ansvar för helheten
när det gäller skolverksamheten i kommunen.
Skolledares ledarskap:
Skolledare ska ha förutsättningar att fokusera på läroplansuppdraget och kompetens att vara pedagogiska ledare.
Det pedagogiska ledarskapet är inte en avgränsad arbetsuppgift som konkurrerar med andra uppgifter om tiden.
Det handlar om att leda och skapa förutsättningar för den

Skolledare skapar
förutsättningar för
utveckling av enheten utifrån huvudmannens
beslut

Huvudman skapar
förutsättningar
för utveckling av
verksamheten utifrån beslut

Pedagoger skapar
förutsättningar för
utveckling av
undervisning - utifrån
huvudmannens beslut

Huvudman beslutar om
fokus, mål, prioriteringar
och resurstilldelning

Delaktiga barn och
elever utvecklar och ger
återkoppling
på undervisningen

Huvudman följer
systematiskt upp,
analyserar och utvecklar
verksamheterna

Pedagoger följer
systematiskt upp,
analyserar och utvecklar
sin yrkespraktik

Skolledare följer
systematiskt upp,
analyserar och utvecklar
verksamheten

I en styrkedja där glappen mellan de ingående leden är få och kommunikationen transparent finns mycket goda förutsättningar att
skapa samförstånd och delaktighet, samt att möjliggöra framförhållning i arbetet, effektivt riktade resurser och framgång i arbetet.

gemensamma kunskapsbildningen om lärande och undervisning i verksamheten, samt att organisera för kollegialt lärande
och att medarbetarna ska vara medskapande i den systematiska kvalitetsutvecklingen.
Alla skolledare i Norrtälje ska ha goda kunskaper om vad som
händer i undervisningen (därmed inte sagt att de måste göra
klassrumsbesök hos alla medarbetare), följa upp och ge återkoppling samt uppmuntra till ett professionellt lärande
pedagoger emellan.
Pedagogiskt ledarskap i våra verksamheter ska utmärkas av
samverkan, dialog och gränssättning, och syfta till att bidra
inte bara till barns och elevers lärande, utan även till
pedagogers och skolledares lärande.

Pedagogiskt ledarskap:
Alla pedagoger i Norrtälje ska löpande utvärdera och analysera
metoder och arbetsätt och systematiskt utveckla sin undervisning i syfte att möta varje individs behov, förutsättningar
och erfarenheter.
Pedagogerna ska också arbeta för att ständigt finna nya vägar
att skapa en trygg lärmiljö och för att stärka barns och elevers
självförtroende och motivation att lära. I styrkedjan ansvarar
pedagogerna för att barn och eleverna blir delaktiga och
lyssnade till - ytterst är det de som ska lära sig och som bäst
vet vad som fungerar väl respektive mindre väl i undervisningen.
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För att nå dit vi vill ska följande satsningar gälla:

•

Barn- och utbildningsnämnden och Barn- och utbildningsförvaltningen ska även fortsättningsvis ta ett helhetsgrepp om kommunens alla utbildningsverksamheter,
även fristående.

•

Ett flöde av årshjul tydliggör vad som följs upp i det     
systematiska kvalitetsarbetet och analyseras på
olika nivåer, och förankras i hela styrkedjan.

•
•

En ansvars- och rollfördelning mellan förtroendevalda,
tjänstemän och skolledare i Norrtälje kommun ska        
tydliggöras, med tillhörande beskrivning av varje personalkategoris kompetens. Befintlig delegationsordning ska ses
över i anslutning till detta.

•

Barn- och utbildningsdirektör ska säkerställa att         
kommunen har kompetent personal och en effektiv        
organisation på förvaltnings- och ledningsnivå. Ansvaret
avser bland annat:
1.

2.

Säkra att kommunen har tydliga och skickliga skolledare och verksamhetschefer, vilka arbetar systematiskt i linje med huvudmannens uppdrag att
uppfylla nationella mål och genomföra utbildningen
enligt lagstiftningens krav, samt själva är goda förebilder för den värdegrund på vilken skolan vilar.
Skapa en ny, ändamålsenlig förvaltningsorganisation. Fokus i arbetet är att den organisation som
byggs upp ska möjliggöra, stödja och leverera på
av huvudmannen angivna målsättningar, fokus och
beslut, och i linje med Skolutvecklingsprogrammet.
Befintliga centrala utvecklingsfunktioner ska kunna
omvandlas till resurser nära linjen.

•

Möten med skolledare ska i huvudsak ägnas till uppföljning, utveckling och ledarskap. Möten för enbart            
informationsdelning ska undvikas.

•

Samtliga ledare och pedagoger ska delta i ett utbildningsprogram avseende systematiskt kvalitetsarbete för att
säkerställa kommunens utveckling av värdegrunds- och
kunskapsuppdraget.

•

Samtliga rektorer och förskolechefer ska ges ökade    
möjligheter att vara närvarande och tydliga pedagogiska
ledare i sina verksamheter. Detta föranleder att:

1.

Skolledare ska i huvudsak ha personalansvar enbart
för personal direkt kopplad till den pedagogiska
kärnverksamheten. Personalansvar för ex. måltidspersonal, lokalvårdspersonal och elevhälsans medicinska och psykologiska personal ska inte innehas
av rektor (specialpedagog och kurator, vilka inte
styrs av medicinsk plan och har tydligare koppling
till det strategiska och proaktiva pedagogiska arbetet med elevhälsa, ingår i personal kopplad till pedagogisk kärnverksamhet).

2.

Skolledare ska ansvara för sin enhets ekonomi,
i arbetet ska Barn- och utbildningsförvaltningen
skapa förutsättningar för stöd genom nära samarbete och samverkan med kommunstyrelsens ekonomiska avdelning. Detta ökar förutsättningarna för
ett helhetsperspektiv på ekonomisk uppföljning och
tilldelning i kommunen.

3.

Skolledare ska på förvaltningsnivå ha direktstöd
från kommunens fastighetsavdelning, i syfte att ge
stöd och avlasta i frågor kopplade till bygg, förvaltning, upplåtelse, materialförsörjning samt lokalvård
(Facility Management). Fastighetsförvaltningen ska
även samordna frågor avseende egenkontroll - enlig
miljöbalken.

4.

Skolledare ska på förvaltningsnivå ha direktstöd från
kommunens personalavdelning, i syfte att ge stöd
och avlasta i frågor kopplade till arbetsmarknad,
arbetsmiljö, avtal, förhandlingar, rekrytering, organisation, administration av löner och pensioner.

5.

Skoledare ska ha administrativt stöd nära kopplat till det dagliga arbetet och med fokus på service gentemot medarbetare, barn och elever och
vårdnadshavare. Det administrativa stödet syftar
till att avlasta i frågor kopplade till bl.a löpande
kommunikation, systemägare i aktuella digitala
system, ekonomi-, personal- och elevadministration,
betygshantering, schemaläggning, rapportering av
statistik, arkivering och distribution av information

6.

Utifrån identifierat behov ska skolledare kunna
erhålla resurs för tillsättning av så kallad utbildningssupport, vars uppgift är att på skolledares uppdrag dels bidra i pedagogiskt stödjande uppgifter
(ex: delta i vissa lektioner, extra vuxen vid raster och
måltider, vikarie etc.) dels underlätta och stödja i
det dagliga arbetet för pedagoger och skolledare
avseende löpande administrativt och praktiskt arbete (ex. ta emot gäster, kopiera, förbereda lokaler,
hantera vaktmästarliknande uppgifter etc).

”Myten” om 4-årsförfarande på skolledarpositioner skrivs härmed bort - det är kompetens och dokumenterad framgång i att utföra uppdraget som är i fokus för att
inneha och erbjudas olika ledarroller i kommunen.
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Medarbetarstrategier
Innebörd
Den mest avgörande faktorn för barns och elevers lärande och
kunskapsutveckling är den enskilda pedagogens kompetens
och skicklighet att utveckla undervisningens kvalitet. För framgångsrik skolutveckling på huvudmannanivå behövs därför
tydliga medarbetarstrategier som uppmärksammar skickliga
pedagoger och utifrån verksamhetens behov aktivt arbetar för
strategiskt på kompetensutveckling av alla medarbetare.
Huvudmannen behöver också skapa förutsättningar för
pedagoger att fokusera på sitt uppdrag. Dessutom - på samma vis som pedagoger har höga förväntningar på barn och
elever med utgångspunkten i att alla vill och kan lära - behöver
arbetsgivarens representanter förenas i en samsyn att alla
pedagoger vill och kan utvecklas, och systematiskt skapa
förutsättningar för detta.

Framgångsrika skolkommuner skapar bland annat förutsättningar för pedagoger att lära av varandra genom olika ämnesoch skolformsövergripande nätverk, pedagoger är organiserade i arbetslag och arbetar systematiskt och forskningsbaserat
för att tillsammans utvärdera metoder och arbetssätt i syfte att
utveckla undervisningen och öka elevernas lärande.
Det finns dessutom tydliga medarbetarstrategier avseende
exempelvis utvecklings- och karriärtjänster inom för
kommunen strategiska områden. Utmärkelser och stipendier
för att lyfta fram enskilda pedagoger och verksamheter som
varit framgångsrika är också av stort värde, liksom att använda
lönesättning som ett instrument för att premiera yrkesskickliga pedagoger.

Medarbetarstrategier i Norrtälje

Framgångsrik undervisning skapas av
pedagoger som...
har tilltro till varje individ och visar på höga
förväntningar
har en bred arsenal av metoder och verktyg
är tydlig ledare som skapar förtroendefulla relationer
organiserar undervisningen efter individuella behov
skapar delaktighet i undervisningen

Norrtälje kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare som lockar
och stimulerar de bästa medarbetarna. Kommunen vill skapa
en stolthet hos alla som arbetar inom Barn- och utbildningsförvaltningen, en stolthet som sprider sig till barn och elever
och bidrar till ett klimat där lärande och kunskaper värderas
högt. Utbildning i Norrtälje kommun ska bedrivas av skickliga
pedagoger som sätter en ära i att utveckla sin yrkespraktik,
variera och anpassa undervisningen efter barns och elevers
behov och skapa förutsättningar för delaktighet, dialog och
gemensam reflektion.
Inom Norrtälje barn- och utbildningsverksamhet sägs det
finnas drag av jante och en kultur ”att inte sticka ut”.
För barnens och elevernas skull behöver detta förändras.
I Norrtälje ska det skapas ett klimat där framgångsrika
pedagoger lyfts fram och premieras. Detta sker genom bland
annat lönesättning.
Det sker också genom utmärkelser i form av stipendier och
stimulanser för yrkesskickliga pedagoger, vilka bidragit till ökat
lärande och kunskapsutveckling för barn och elever, och/eller
bidragit till en ökad delarkultur för systematisk kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan kollegor. Karriärtjänster, i form av förstelärare, är också en medarbetarstrategi
för att lyfta yrkesskickliga pedagoger.
Förstelärare ska på uppdrag av skolledare verka för att förbättra och utveckla undervisningen utifrån skolans och
kommunens prioriterade behov. Men inte bara extra framgångsrika pedagoger ska premieras och få möjlighet till utveckling i kommunen. Styrkorna hos varje enskild pedagog tas
tillvara och det systematiska, kollegiala lärandet pedagoger
emellan ska vara en given del i uppdraget. Den samlade
pedagogiska kompetensen i kommunen ska dessutom höjas
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genom strategisk kompetensutveckling inom identifierade
utvecklingsområden. Norrtälje kommun ska fortsättningsvis
ha ett nära samarbete med universitet och högskolor, dels i
syfte att säkra vetenskapligt stödet för systematisk kvalitetsutveckling, dels för att bli en attraktiv kommun för VFU för
lärarstuderande.

För att nå dit vi vill ska följande satsningar gälla:

Kommunen ska skapa tydligare förutsättningar för pedagoger
att med stolthet fokusera på det pedagogiska uppdraget,
i linje med gällande styrdokument och inom ramen för
befintliga avtal. Detta görs genom såväl ökad tydlighet i förväntningar och uppföljning, som stimulans, stöd och
kompetensutveckling för ökat fokus på de arbetsuppgifter
som ingår i uppdraget. Alla pedagoger ska ha förutsättningar
att utföra sitt uppdrag, känna motivation och meningsfullhet
inför sina arbetsuppgifter och inför löpande utveckling av sin
yrkespraktik. Om någon medarbetare likväl upplever att de
inte kan eller vill vara med och bidra i kommunens utvecklingsarbete för att höja kunskapsresultaten och skapa en likvärdig
utbildning, ska en omställningsfond inrättas för pedagoger
som behöver byta yrke.

•

Samtliga ledare och pedagoger ska även fortsättningsvis delta i strategiska kompetensutvecklingssatsningar
avseende systematiskt kvalitetsarbete.

•

Pedagoger ska även framgent fortsätta lära av varandra
genom mötesplatser och gemensamma aktiviteter för erfarenhetsutbyte – såväl systematiska som spontana - fokuserat på analyser av verksamhetens/barns och elevers
behov för ökat lärande och ökad kunskapsutveckling.

•

Arbetslagsmöten ska i huvudsak ägnas till och systematisk reflektion över och utveckling av undervisning och
yrkesskicklighet. Möten för enbart informationsdelning
ska elimineras.

På sikt vill kommunen också öka lärartätheten i förskolor och
skolor. Fler kompetenta pedagoger i verksamheten ökar flexibiliteten och variationen i undervisningen, i syfte att möta alla
barns och elever behov och intressen. Det ska poängteras att
kommunens satsning på ökad lärartäthet inte avser en
strukturförändring för mindre klasser i kommunen. Fokus är att
ha fler yrkesskickliga pedagoger på plats, vilka tillsammans
kan skapa bättre förutsättningar för innovativ och flexibel
organisation, samt nya sätt att fördela ansvar och uppgifter
inom förskola och skola.

•

Uppdraget som pedagog i kommunen ska tydliggöras
och processer för såväl medarbetardialoger som lönesättning ses över.

•

Ett kommungemensamt stödmaterial för ökad kvalitet i
utvecklingssamtal med barn/elever och föräldrar ska tas
fram, samt ett läsårsflöde som möjliggör utvecklingssamtal dagtid minst 1 dag/termin (elever lediga, fritidshem
öppet), och tidig eftermiddag minst 2 dagar/termin (elever
slutar skoldagen tidigare, fritidshem öppet)

•

Karriärtjänster - så som förstelärare - ska tydliggöras, och
nuvarande rekryteringsprocess och uppdragsbeskrivning
för förstelärare ska ses över.

•

Goda undervisningsinsatser och skickliga pedagoger som
framgångsrikt utvecklar sin undervisning och systematiskt
arbetar för att öka elevernas lärande och kunskapsutveckling ska premieras.

•

Tidigare beskrivna utbildningssupport ska på skolledares
uppdrag bidra till ökade förutsättningar för pedagoger att
ha ökat fokus på sitt faktiska uppdrag, i linje med gällande
styrdokument och inom ramen för befintliga avtal.

•

Strategier för att på sikt öka lärartätheten i kommunen, i
syfte att öka flexibiliteten och variationen i undervisningen
ska utvecklas.

•

En omställningsfond ska inrättas för pedagoger som
behöver byta yrke.
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Gemensam kultur
och förhållningssätt
Innebörd

Gemensam kultur och förhållningssätt i Norrtälje

Framgångsrika skolkommuner har inte bara tydliga strategier
och strukturer i arbetet. De har också en gemensam organisationskultur präglad av respektfulla och väl fungerande relationer.

Norrtälje kommun ska präglas av en arbetsorganisation med
väl fungerande och förtroendefulla relationer. Utbildning i
Norrtälje kommun ska bedrivas av skickliga ledare och
pedagoger, som sätter en ära i att utveckla sin yrkespraktik,
variera, anpassa och göra undervisningen utmanande för att
möta varje barns och elevers behov, samt skapa förutsättningar för delaktighet, dialog och gemensam reflektion.

Kultur och värdegrund beskrivs ofta som ”kittet” som förenar
medarbetare i det arbete som ska göras. Det är kulturen som
gör att medarbetare väljer att följa uttalade strategier och
strukturer och visa en enad front i det som ska åstadkommas.
I en utbildningsverksamhet där organisationskultur och grundläggande värderingar är splittrade och relationer bristfälliga,
finns risk att var och en gör på sitt eget sätt när klassrumsdörren stängs. Något som i värsta fall kan påverka bland annat
arbetsron och barns och elevers fokus, då det skapar oro och
de behöver lägga tid på att läsa av, jämföra och förhålla sig till
vuxnas olika regler och förhållningssätt. I en verksamhet med
gemensam kultur och värdegrund, samt väl fungerande relationer på alla nivåer, skapas istället ökade förutsättningar för
fokus och engagemang kring lärande och resultatutveckling.
När det gäller höga förväntningar finns det ett tydligt samband
mellan det vi tror att barn och elever klarar, och det de faktiskt
presterar. Förväntningar tenderar att bli självuppfyllande profetior, vilket gör det särskilt viktigt att de är högt ställda när det
gäller alla - oavsett exempelvis kön, socioekonomisk bakgrund
och etnicitet. Låga och/eller stereotypa förväntningar kan vara
förödande inte bara för enskilda individer utan också för en
hel organisation eller ett samhälle. Det ska likväl poängteras
att när för höga förväntningar uttrycks i överdrivet höga krav,
riskerar det att leda till stress och press. Lärmiljön i förskola
och skola behöver därmed präglas av hög tilltro till individens
förmåga, vara tillräckligt utmanande för att nå just bortom
barnets och elevens rådande kapacitet och kombineras med
ett aktivt stöd från pedagogens sida.
Utbildningsverksamheter som arbetar för att medvetandegöra
vikten av tilltro och höga förväntningar, samt hur gemensamma förhållningssätt och värderingar underlättar i arbetet,
skapar en värdefull grogrund för både individers och
organisationens lärande och framgång. Det handlar inte bara
om att ha en uttalad samsyn att alla barn och elever kan lära,
det gäller lika mycket var och ens förståelse för att vi dagligen,
i ord och handling, signalerar huruvida vi verkligen tror och vill
arbeta för att alla ska lyckas.

Alla medarbetare som verkar inom kommunens Barn- och
utbildningsförvaltning ska tillsammans bygga stolthet som
sprider sig till barn och elever och bidrar till en lärmiljö där det
är givande att anstränga sig och göra sitt bästa, och där
lärande och kunskaper värderas högt. Nyckel till detta är att
alla vuxna i kommunen, är tydliga med att vi har höga förväntningar och tilltro till varje barns och elevs förmåga - och i
handling visar att alla kan lyckas. Detta kombinerat med att
medarbetare inte bara tolererar utan välkomnar misstag.
I Norrtälje kommuns utbildningsverksamheter ska stödjande
lärmiljöer skapas, där fokus sätts på lärande och utveckling inte enbart på att veta rätt svar. När pedagoger visar tolerans
för skilda åsikter, respekterar och visar intresse för barns och
elevers idéer och låter dem vara delaktiga, främjar det
dessutom att motsvarande attityd utvecklas i barn- och elevgruppen, något som på sikt gynnar hela vårt samhälle.
Kultur- och värdegrundsarbetet är en viktig förutsättning för
upplevelsen av både trygghet och delaktighet i skolan. Det är
inte ett arbete som får brytas ut och leva sitt eget liv i
exempelvis enskilda temadagar eller enstaka arbetspass.
Värdegrundsarbetet i Norrtälje kommun ska ske överallt och
hela tiden. Barn och elever i kommunen ska genom delaktighet och inflytande vara med och påverka sin egen lärsituation och samtidigt utveckla demokratiska kompetenser
som kritiskt tänkande och reflektionsförmåga.
De ska också känna sig trygga och få vara just så unika som
de är. Kränkande och diskriminerande beteenden ska inte
förekomma i våra verksamheter. Skolans värdegrund ska
således inte bara genomsyra undervisningen, utan varje möte
mellan barn, elever, pedagoger och annan personal i våra
verksamheter.
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För att nå dit vi vill ska följande satsningar gälla:
•

Höga förväntningar och tilltro till varje barn och elevs vilja
att lära ska genomsyra all verksamhet - forum för dialoger,
reflektion och att medvetandegöra hur detta kommer till
uttryck i våra handlingar och arbetssätt ska skapas på alla
nivåer.

•

Alla förskolor och skolor ska systematiskt arbeta för att
förankra en gemensam kultur och att bearbeta attityder
och värderingar som tydliggör hög tilltro till varje individ
och ökad stolthet för vårt gemensamma arbete.

•

Pedagoger ska utveckla metoder och arbetssätt för att
skapa förutsättningar för barn och elever att vara med och
välja aktiviteter och se deras erfarenheter och kunskaper
som en utgångspunkt i undervisningen.

•

Samtliga skolor ska ha och efterleva tydliga, meningsfulla
och väl kända ordningsregler som syftar till att skapa
trygghet och arbetsro i skolan - baserat på tilltro och höga
förväntningar på varandra.

•

Håltimmar och ”lärarlösa lektioner” ska inte förekomma i
Norrtälje kommun.
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Barn- och elevstöd
Innebörd

En viktig utgångspunkt i vårt utbildningssystem är likvärdighetsprincipen. Den innebär dels lika tillgång till utbildning och
dels lika kvalitet på utbildningen. Dessutom handlar likvärdighet om att undervisningen ska vara kompenserande och uppväga skillnader i barns och elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
Huvudmän som är framgångsrika inom detta område har en
strategisk och medveten resursfördelning för att ombesörja
likvärdighetsprincipen i organisationen. De har dessutom
effektiva processer och rutiner för att dels tidigt upptäcka
elever som inte når målen och dels genomföra adekvata stödinsatser kopplade till identifierade behov. Verksamheterna
präglas av ett inkluderande synsätt där fokus att särskilt stöd
och extra anpassningar i första hand ska ges inom ramen för
ordinarie undervisning.
Härutöver tar skolledare systematiskt tillvara den specialpedagogiska kompetensen och den samlade elevhälsans
kompetens, i syfte att stödja pedagogerna i arbetet att ge alla
barn och elever ledning och stimulans, samt för att undanröja
hinder i olika lärmiljöer.

pedagogiskt perspektiv råda, vilket fokuserar på det som sker
i mötet mellan individer och den kontext barnet/eleven
befinner sig i. I Norrtälje pratar vi därför inte om ”elever med
svårigheter” - vi har ”elever i svårigheter”. I syfte att möta och
stimulera varje barn och elev ska Norrtälje kommuns pedagoger öka fokus i undervisningen till sådant som forskning och
beprövad erfarenhet visar är verkningsfullt för alla barn och
elever. Varje pedagog avgör själv om och på vilka sätt läxor
ska användas i undervisningen - hur undervisningens designas, val av metoder och arbetssätt etc, är alltid en fråga för
professionen.
Gemensamt i Norrtälje är dock att läxor i huvudsak ska hänga
ihop med det som sker i undervisningen i övrigt, att de är väl
förberedda och att de följs upp på ett sätt som stödjer lärandet. Alla barn och elever ska ha möjlighet att lyckas med sina
läxor.

För att nå dit vi vill ska följande satsningar gälla:
•

Samtliga pedagoger och skolledare ska fortsätta den
inslagna vägen gällande kompetensutvecklinginsatser
avseende inkludering och stödinsatser i utbildningen.

•

Huvudmannen ska vidareutveckla en strategisk och medveten resursfördelning till kommunens verksamheter.

•

Huvudmannen ska utarbeta kommungemensamma
rutiner för att tidigt identifiera barns och elevens behov,
samt tillhörande underlag för prioritering av resurser på
respektive skola.

•

Elevassistenter utan pedagogisk utbildning ska på sikt
reduceras i Norrtäljes verksamheter. Istället ska lärartätheten öka, men möjlighet till mer adekvat och professionellt
pedagogiskt individanpassning i undervisningen.

•

En nolltolerans mot att elever lämnar grundskolan utan
behörighet till gymnasiet införs och ska uppnås genom
tidiga insatser och lovskola för alla elever från årskurs 6,
som riskerar att inte klarar målen.

•

Skolledare ska säkerställa att elevhälsans kompetenser
arbetar systematiskt och proaktivt för dels ökad samsyn
kring värdegrunds- och kunskapsuppdraget inom förskola
och skola, dels ökad kompetens hos samtliga pedagoger
avseende extra anpassningar för att stödja och stimulera
barns och elevers behov.

•

Läxor utan koppling till det som sker i undervisningen i
övrigt, som inte följs upp på ett sätt som stödjer lärandet
och som förutsätter stöd av vårdnadshavare eller någon
annan person ska reduceras i Norrtälje kommuns verksamheter. När läxor används som pedagogisk metod ska
alla barn och elever ha möjlighet att lyckas med dessa.

Barn och elevstöd i Norrtälje
I Norrtälje kommun ska förskola och skola vara inkluderande.
Vi ska ha gemensamma rutiner och processer för att tidigt
identifiera barns och elevens behov, i form av samlade
bedömningar och kunskapskontroller. Dessutom ska stödinsatser, i form av exempelvis extra anpassningar, i huvudsak
ske inom ramen för den ordinarie undervisningen.
Detta förutsätter i sin tur utveckling av en än mer strategisk
och medveten resursfördelning till kommunens verksamheter,
utifrån främst socioekonomiska faktorer, med tillhörande systematik för underlag för prioritering av resurser på respektive
skola. Kommunen ska också ta hänsyn till att skolor har olika
förutsättningar som inte hänger samman med socioekonomiska faktorer - exempelvis kan mindre skolor på landsbygden ha fördyrande förutsättningar - något som också ska
kompenseras för. Kommunen tillämpar den så kallade likabehandlingsprincipen, som innebär att kommunala och fristående skolor ska ha lika villkor.
Arbetet för att öka pedagogers kompetens och skicklighet i att
genomföra extra anpassningar i undervisningen för att möta
varje barn och elev ska intensifieras. Istället för att enskilda
pedagoger på egen hand ska lösa komplexa undervisningssituationer ska samarbetet mellan pedagoger och elevhälsans
kompetenser systematiseras. I och med att stödinsatser hanteras tidigt, inom ramen för undervisningen och med stöd av
elevhälsan, kan svårigheter förebyggas effektivt och kraftfullt.
Behovet av outbildad personal som arbetar som elevassistenter ska således inte vara den självklara lösningen för att stödja
barn och elever. I Norrtälje kommun ska ett relationellt special-
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Uppföljning och
tidsplan
Innebörd

Ovanstående aktiviteter och satsningar kommer verkställas
och genomföras enligt tidsplan kopplad direkt till nämndens
verksamhetsplan.
Respektive chefsnivå i styrkedjan har ansvar för att följa upp
de områdens som ligger inom aktuellt ansvarsområde.
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Referenser
Innebörd

Övriga referenser i arbetet

Skolutvecklingsplanens framtagande baseras på genomförda
utredningar och undersökningar samt befintlig dokumentation
kopplat till kommunens skol- och utbildningsarbete.

Styrdokument

En workshop med förtroendevalda från Barn- och skolnämnden, tjänstemän från förvaltningen samt skolledare i
kommunen genomfördes 29/2 2016 för att fånga upp och
bearbeta olika perspektiv och förslag på behov, satsningar
och aktiviteter.
Dessutom genomfördes under februari och mars 2016
intervjuer med kommunens kommunalråd (samverkansstyret
samt oppositionens kommunalråd), Barn- och skolnämndens
presidium, fackliga ombud (LF och LR - Kommunal hade inte
möjlighet att delta), verksamhetschefer, skolledare (förskola,
grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildningen), tjänstemän på Barn- och utbildningsförvaltningen, tjänstemän på
kommunens personalavdelning, tjänstemän på kommunens
Förvaltningsavdelning samt Kommundirektör

Skollag
Läroplaner
Norrtälje kommun Översiktsplan 2040 Samverksansstyrets
politiska program 2014-2018 Verksamhetsplan 2016-2018
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Socioekonomisk resursfördelning till skolor, 2014
Skolinspektionen.
Från huvudmannen till undervisningen. 2014
Skolverket.
Rätten till kunskap,
En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever. 2010
Timperly, Helen.
Det professionella lärandets inneboende kraft. 2013
William, Dylan.
Att följa lärande: formativ bedömning i praktiken. 2013.
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