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Skolplan 2016-2019
Med blick för lärande

Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 21 oktober 2015
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Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla  
förskolor och skolor i Sävsjö kommun
Sävsjö kommuns skolplan gäller för samtliga skolformer och uppmanar till 
engagemang och en vilja hos varje individ att förverkliga det som faktiskt 
är möjligt. Med vår samlade kompetens och med samarbete och passion för 
lärande och kunskap når vi en optimal måluppfyllelse. Skolplanen visar vårt 
gemensamma förhållningssätt och vår samlade strategi för hur vi tillsammans 
ska lyckas med vårt arbete. 

Vår syn på lärande 
Alla har förutsättningar för att utvecklas och lära sig, samt nå en optimal 
måluppfyllelse. 

Lärande sker i ett samspel, med återkoppling och framåtblickande bedöm-
ningar på väg mot målen. Det ska vara synligt för eleven var jag är, vart jag är 
på väg och hur jag tar mig dit. Alla är en del av en lärande organisation där vi 
välkomnar och synliggör såväl utvecklingsområden som framgångar och ser 
möjligheter till ett gemensamt lärande. Utbildningen ska vila på vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet. (Skollagen 1 kapitel, § 5)
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Lärande
Lärande kan ha olika betydelse bero-
ende på sammanhang och innehåll. 
I denna skolplan står lärande för en 
process som tar sin början hos bar-
net/eleven, där individen upplever 
delaktighet och meningsskapande 
på vägen mot målen. Lärande kräver 
undervisning, reflektion, bedömning 
och återkoppling och är större än 
att lära in och lära ut. Lärande sker 
i dialog och är ett samspel mellan 
lärare och barn/elev. Lärande kräver 
pedagoger som ser barnets och elev-
ens lärande utifrån deras perspektiv. 
Lärande blir i denna betydelse en 
spännande utmaning, som kräver 
positiva och höga förväntningar på 
varandra, engagemang, lagarbete och 
ett tillåtande klimat.

Lärande för alla
Alla föds med vilja, lust, nyfikenhet 
och förmåga att lära. Alla barn/elev-
er har därmed förutsättningar för att 
utvecklas i ett livslångt lärande. Det-
ta är utgångspunkten för vårt arbete i 
alla våra verksamheter.

Skolans personal förenar höga och 
positiva förväntningar på alla barns/
elevers förmåga till lärande och 
utveckling, med arbetssätt som är 
anpassat efter barnens och elevernas 
förutsättningar.  

Skolans uppdrag är att stå för en ut-
bildning och ett lärande där alla elev-
er når de mål som uttrycks i de olika 
skolformernas läroplaner, kursplaner 
och ämnesplaner. För att klara detta 
uppdrag måste hela vår organisation, 
från förskola till vuxenutbildning, ta 

ett gemensamt ansvar för barnens 
och elevernas lärande, utveckling 
och resultat. Ansvaret innebär att vi 
så tidigt som möjligt i barnens och 
elevernas utbildning, arbetar med 
ledning och stimulans, extra anpass-
ningar och särskilt stöd som insatser. 
Det innebär även att vi alla har en 
gemensam syn på utbildningsmål, 
kunskap, lärande och utveckling. 

Det goda lärandet
Det goda lärandet är en social pro-
cess där barn och elever lär i samspel 
med lärare och varandra. Goda rela-
tioner skapar en positiv lärandemiljö 
och en god arbetsmiljö för barn/elev-
er och personal. 

Det goda lärandet innebär att vi re-
gelbundet utvärderar och analyserar 
vår pedagogiska verksamhet. Arbets-
sätt och metoder som inte funge-
rar är vi beredda att ompröva och 
utveckla med hjälp av känd forskning 
och beprövad erfarenhet. Undervis-
ningen ska anpassas efter elevernas 
olika behov så att alla når en optimal 
måluppfyllelse. I det goda lärandet 
ingår att barn och elever har inflytan-
de över planering och innehåll, samt 
är delaktiga i sitt eget lärande mot 
målen.

Skolan ska ta initiativet för att 
utveckla ett bra samarbete med 
vårdnadshavare och det omgivande 
samhället, för att barn/elever ska 
kunna nå så långt som möjligt i sin 
utveckling och i sitt lärande.



4

Den goda lärmiljön 
Barn och elever som känner sig tryg-
ga och trivs i skolan har goda förut-
sättningar för lärande, och att nå må-
len. Det goda lärandet sker i en trygg 
lärmiljö som utmanar och präglas av 
nyfikenhet. Alla barn och elever ska 
möta pedagoger som är engagerade 
och skapar goda relationer med var 
och en. Den goda lärmiljön förutsät-
ter ett samspel mellan pedagogiskt 
arbete och värdegrundsarbete. I 
en god lärmiljö kan mobbing och 
kränkningar inte accepteras. En god 
lärmiljö innefattar även trygghet och 
studiero, så att barn/elever kan ställa 
alla typer av frågor och visa om man 
inte förstår. 

Bemötandet och förhållningssättet 
mot varandra är en viktig del av den 
personliga utvecklingen. Vi behand-
lar och bemöter alla barn och elever 
med respekt och värme. 

En god lärandemiljö tar hänsyn till 
alla barns och elevers olika behov av 
stöd för lärandet och präglas av ett 
inkluderande synsätt. Skolan ska fin-

na olika vägar och arbetssätt för att 
främja alla barns och elevers lärande, 
utifrån deras förutsättningar att nå 
målen. 

Samverkan mellan skolan och 
omvärlden stimulerar barnens och 
elevernas lärande. Det entreprenöri-
ella lärandet ger sammanhang även 
utanför skolan. Entreprenöriellt 
lärande som förhållningssätt, stimu-
lerar barns och elevers kreativitet, 
nyfikenhet och stärker motivationen 
och självförtroendet. 

Lärande organisation med 
gemensamma strukturer 
En lärande organisation syftar till att 
säkra en ständigt levande diskussion 
om hur vi utvecklar undervisningen 
och kvaliteten i lärandet. Vi vill vara 
en lärande organisation som lär av 
känd forskning och beprövad erfa-
renhet. Vi synliggör och analyserar 
resultat och har ett öppet klimat.
Detta för att ständigt vara i ett lä-
rande för att utveckla och förbättra 
verksamheten.
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Med gemensamma strukturer för 
planering, bedömning, analys och 
dokumentation skapar vi förutsätt-
ningar för utveckling, samverkan och 
lagarbete. Vi arbetar för en likvärdig 
skola med en gemensam tolkning 
och tillämpning av gällande styrdo-
kument.

Alla elever ska nå en optimal 
måluppfyllelse. I lärandet mot målen 
genomförs i grundskolan och gymna-
siet kunskapskontroller som säker-
ställer att elever utvecklas i sitt läran-
de. Analysen av resultaten används 
för att förbättra undervisningen och 
lärandet. I förskolan genomför per-
sonalen pedagogiska observationer i 
barngruppen och utvärderar konti-
nuerligt barnens lärande.

Det är viktigt att skolan, vårdnads-
havarna och hela organisationen 
samverkar för att varje barn/elev ska 
nå så långt som möjligt i sin utveck-
ling. Ledorden ”Tillsammans” och 
”Öppenhet” präglar vårt arbete. 

Bedömning för lärande
Det goda lärandet innefattar en be-
dömning av elevens kunskapsutveck-
ling. Den formativa bedömningen är 
en väsentlig del och ett nödvändigt 
verktyg för att alla elever ska nå en 
optimal måluppfyllelse. Elevens 
lärande ska synliggöras och eleven 
ska få regelbunden återkoppling för 
att se sitt eget lärande på väg mot 
målen. Alla elever ska på vägen mot 
målen veta var man befinner sig, vart 
man är på väg och hur man tar sig 
dit.

Systematiskt kvalitetsarbete
Med gemensamma och enhetliga 
strukturer förtydligas och underlät-
tas skolans och hela organisationens 
kvalitetsarbete. Det systematiska 
kvalitetsarbetet sker nära verksam-
heten och syftar till att utveckla och 
förbättra för varje barn/elev och på 
så sätt öka verksamhetens och elev-
ernas måluppfyllelse. Kvalitetsarbe-
tet börjar i pedagogens planering och 
där är uppföljningar, utvärderingar 
och analyser en naturlig och självklar 
rutin. 
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Ett väl fungerande kvalitetsarbete 
förutsätter att elevernas kunskapsut-
veckling och resultat blir efterfrågade 
och synliggjorda. Förskolechefer och 
rektorer leder kvalitetsarbetet och 
har en viktig roll för att åstadkomma 
förbättringar utifrån analyser och 
diskussioner som genomförs i arbets-
lag och på skolnivå. I förbättrings-
arbetet är det viktigt att metoder 
och arbetssätt som ger goda resultat 
sprids mellan arbetslag och skolor i 
kommunen. Kompetensutveckling 
ska vara anpassad utifrån resultat 
och analyser av kvalitetsarbetet. 

Barn- och utbildningsnämn-
dens mål:
1. Att alla barn och elever trivs.

2. Att alla förskolor har en tydlig 
profil.

3. Att resultaten i SKL: s ”Öppna 
jämförelser” för grundskolan 
årligen ökar och når topp 20 vid 
jämförelsen 2019, (jämförelsetal 
2015: Ranking 65).

4. Andelen elever som är behöriga 
till gymnasiet ska årligen öka 
fram till och med 2019, (jämfö-
relsetal 2015, 83 %). 

5. Att folkbokförda gymnasieelever 
i kommunen i SKL:s ”Öppna 
jämförelser” som fullföljt sin 
gymnasieutbildning inom tre år 
exklusive introduktionsprogram 
årligen rankas topp 10, (jämfö-
relsetal i utgåva 2014, ranking 
8).

6. Att årligen öka antalet godkända 
elever inom Sfi, (jämförelsetal 
2013: 85 %, rikssnitt 61 %).
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Strategier 

Gemensamma förhållningssätt
• Lärande och kunskap är i fokus.
• Trygga barn/elever som trivs är 

en förutsättning för lärande och 
utveckling.

• Gemensamt ansvar för inklude-
rande, trygga och stimulerande 
lärmiljöer.

• Aktivt arbete för att skapa förtro-
endefulla relationer. 

• Positiva och höga förväntning-
ar har avgörande betydelse 
för barns/elevers lärande och 
utveckling.

Bedömning för lärande
• Bedömningar ska vara en del av 

elevens utveckling, lärande och 
undervisning.

• Alla elever ska på vägen mot må-
len veta var man är, vart man är 
på väg och hur man tar sig dit. 

• Kunskapskontroller ger underlag 
för läraren att analysera under-
visningen. 

Pedagogiskt ledarskap
• Rektorer och förskolechefer har 

höga förväntningar på sin perso-
nal och arbetar för en lärande-
miljö där alla tar ett gemensamt 
ansvar för verksamheten.

• Alla medarbetare har höga och 
positiva förväntningar på alla 
barn och elever.

• Alla chefer visar tillit till medar-
betarna och har förtroende för 
deras uppdrag.

• Rektorer, förskolechefer och 
pedagoger är tydliga i sitt peda-
gogiska ledarskap och använder 

uppföljningen av resultat för att 
utvärdera och utveckla verksam-
hetens kvalitet.

Utvecklingsgrupper
• Särskilda utvecklingsinsatser 

görs inom årligen prioriterade 
områden och leds av förvaltning-
ens skolutvecklare.

Systematiskt kvalitetsarbete
• Det systematiska kvalitetsarbe-

tet genomförs på alla nivåer där 
resultaten följs upp, utvärderas 
och analyseras med syftet att nå 
en hög måluppfyllelse.

• Det systematiska kvalitetsarbetet 
ska bidra till att all personal lär 
av varandra och att verksam-
heten är en ”Lärande organisa-
tion”.

Lärande organisation
• Utbildningen i Sävsjö kommun 

ska vila på vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet.

• Vi har en öppen och transparent 
organisation där vi lära av var-
andra och delar med oss av egna 
framgångar.

Arbetssätt
• Variation av arbetssätt och 

arbetsformer anpassade efter 
individens behov och förutsätt-
ningar.

• Undervisning grundas på forsk-
ning och beprövad erfarenhet 

• Ett inkluderande arbetssätt ge-
nomsyrar alla verksamheter. 

• Våra barn, elever och medarbeta-
re använder IKT* aktivt i sin var-
dag i en tidsenlig lärandemiljö.
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Barns och elevers ansvar och  
inflytande 
• Barns och elevers synpunkter 

tillvaratas för att förbättra verk-
samheten.

• Barns och elever ska ges kunskap 
om demokratiskt principer så att 
de utvecklar sin förmåga att arbeta 
i demokratiska former.

• Barns och elevers förmåga till 
ett personligt ansvar och att ha 
inflytande över sin utbildning ska 
främjas.
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