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Skolverket har tillgng till omfattande
information om ml och uppndda resultat
inom barnomsorg och skola. Idag r den
informationen svr att verblicka och gr
inte att koppla till de enskilda skolorna.
Drfr introduceras SIRIS under 2001.
Med SIRIS blir informationen lttare att
hitta, jmfra och flja ver tiden. Det
kommer att vara mjligt att f information
p nationell och kommunal niv, och om
en enskild skola.
SIRIS r en av flera mjliga utgngspunkter

fr en diskussion om kvalitet och utveckling.

Varfr ett informationssystem?

En del av SIRIS bestr av statistik, t ex:

P skolor och frskolor sker ett stndigt utvecklingsarbete.
Verksamheterna styrs genom nationella ml och riktlinjer
som beslutas av riksdag och regering. Skolor och kommuner
beslutar sjlva om metoder fr att n dessa ml. Fr detta
krvs information av det slag som finns i SIRIS.
Skolor och frskolor har ett viktigt samhllsuppdrag som
berr praktiskt taget alla. Drfr mste det finnas mjlighet
till insyn. Samhllsuppdraget frutstter att skolor och
frskolor kan redovisa sina resultat, granska sig sjlva och
bli granskade av andra.
SIRIS r tnkt att vara ett hjlpmedel i en diskussion
om kvalitet fr alla som arbetar i skolan, fr politiker och
tjnstemn i kommuner och fr elever och frldrar.

Ð slutbetyg frn grundskolan och gymnasieskolan
Ð resultat frn de nationella mnesproven r 9
Ð resultat frn de nationella kursproven i gymnasieskolan
Ð uppgifter om kostnader och om antal elever och lrare

Vad innehller S I R I S ?
SIRIS r ett stt att gra den information som finns mer
tillgnglig. Hr kommer att finnas information som staten
har bestmt att skolor och huvudmn ska lmna om sin
verksamhet.

Dr det r mjligt presenteras uppgifterna p skolniv,
s att det gr att flja en enskild skolas resultat ver tiden.
Hr finns ocks de rapporter som Skolverkets utbildningsinspektrer gjort om skolor och kommuner, och som
finns sammanstllda i de nationella kvalitetsgranskningarna.
ÿven kommunernas bild och bedmning av den egna
verksamheten kommer att finnas tillgnglig i form av
kommunernas kvalitetsredovisningar. Enskilda skolor
kommer ocks att ha mjlighet att presentera sina
kvalitetsredovisningar i SIRIS.
Det nya nationella kvalitetsindikatorsystemet, BRUK,
kommer att bli tillgngligt via SIRIS (om regeringen beslutar
att BRUK ska stllas till frfogande). BRUK r ett system dr
skolor och frskolor ska gra sina egna bedmningar enligt
en mngd olika kvalitetsindikatorer.
En viktig del i SIRIS r ett omfattande analysstd som
ska ge anvndaren hjlp att tolka informationen i SIRIS.
Hr kommer det bl a att finnas hnvisningar till lagar och
frordningar och lnkar till olika utredningar.

Fr att kunna gra mer nyanserade analyser och jmfrelser av skolors betygsresultat kan du anvnda SALSAapplikationen (Skolverkets Arbetsverktyg fr Lokala
SambandsAnalyser). Det r en statistisk modell dr du
kan se skolors betygsresultat, med hnsyn tagen till vissa
sociokulturella frutsttningar.
Under perioden 2001-2006 kan kommuner anska om
ett srskilt statsbidrag fr att ka personalttheten i skolan.
Kommunen ska ange hur bidraget ska anvndas fr att ka
mluppfyllelsen i skolan. I SIRIS kan du se vilka taganden
de kommuner som ftt bidraget har gjort.

S I R I S innehller mycket,
men inte allt
Informationen i SIRIS r omfattande, men samtidigt begrnsad. Betygsresultat sger frsts inte allt om kvaliteten
i verksamheten p en skola. Flera av skolornas viktigaste
ml Ð som att fostra till demokratiska vrderingar eller att ge
eleverna sjlvfrtroende och lust att lra Ð betygsstts ju inte.
SIRIS r en av flera mjliga utgngspunkter fr en
diskussion om kvalitet och utveckling.

Du fr hjlp att hitta i S I R I S

Du nr SIRIS via Skolverkets webbplats:
www.skolverket.se

Fr att det ska vara ltt att anvnda SIRIS har vi gjort en
ÈGuidad turÇ, som ger en frsta introduktion till systemet.
Den hittar du p SIRIS-portalens frsta sida. Hr fr du en
verblick ver vilken information som finns tillgnglig och
hur du fr fram den information som du r intresserad av.

