Hur är läget på din skola?

Vad kan du göra för att din skola
ska vara trygg och nå goda resultat?
Du som är rektor har en avgörande roll för att motivera hela skolan
att arbeta för att nå goda resultat och för att skapa en trygg och lärande
skola dit både elever och lärare känner lust att gå varje dag.
Den svenska skolan har höga mål, många styrkor och kvaliteter.
Flera undersökningar visar trots detta att kunskapsresultaten i både
grundskola och gymnasieskola behöver förbättras. I grundskolan når en
fjärdedel av eleverna inte målen i alla ämnen och det har varit likadant
under en längre tid. I gymnasieskolan råder en liknande situation – en
fjärdedel av eleverna har inte betyg i alla de kurser som de läst och får
därmed inte heller ett slutbetyg.
I Skolverkets lägesbedömning 2006 förs det fram vilka åtgärder som
behöver genomföras på kommun- och på skolnivå för att förbättra skolan.

Att vara pedagogisk ledare är den främsta uppgiften
Hur du agerar har stor betydelse för lärarnas
möjligheter att utföra sitt uppdrag. Därför är
det viktigt att du engagerar dig i den pedagogiska verksamheten, genom att regelbundet
utvärdera undervisningen, stödja lärare och
göra uppföljningar av resultaten i alla ämnen.
Många lärare tycker att detta engagemang i
deras arbetssituation är viktigt för att de ska
kunna vara bra lärare. Flera undersökningar
har dock visat att rektor inte ges tillräckliga
förutsättningar för att styra och leda det
pedagogiska arbetet. Det är svårt att kombinera
ansvaret för både administration och det
pedagogiska ledarskapet. Men att vara en
pedagogisk ledare, utifrån läroplanernas krav,
är ett ansvar i rektorsrollen som inte går att
lägga på någon annan, vilket är möjligt med de
administrativa delarna. Det är därför viktigt att
huvudmannen tar dessa signaler på allvar och
att du får förutsättningar att utföra hela ditt
uppdrag på ett tillfredsställande sätt.

”Det pedagogiska ledarskapet
är det ansvar som inte går
att lägga på någon annan.”

Stärk personalens kompetens
för att bättre kunna möta behoven
Lärarnas kompetens har en avgörande
betydelse för elevernas studieframgång.
Lärarutbildning och kompetensutveckling
ger lärare självförtroende och tilltro till den
egna förmågan, vilket är grundläggande för
att motivera och ge elever ett gott stöd.
Många lärare bedömer att de inte har tillräcklig kompetens för att ge det stöd som
behövs och för att kunna arbeta med elever
med olika social och kulturell bakgrund.
För att kunna möta detta bör du kartlägga
och planera både skolans och enskilda
lärares kompetens och behov av kompetensutveckling. Kartläggningen är även ett stöd
för att kunna göra kompetensprognoser för
framtida behov av rekryteringar.
Det är viktigt att denna kartläggning är
genomförd inför den omfattande fortbildning av lärare som regeringen planerar för
åren 2007–2009. Satsningen kommer att
inriktas på områden som är viktiga för att
förbättra kvaliteten och elevernas resultat i
skolan, exempelvis inom matematik samt
läs- och skrivutveckling.

”Lärarutbildning och kompetensutveckling ger lärare
självförtroende och tilltro till den egna förmågan.”

Basera åtgärder på
uppföljning och utvärdering
Uppföljning av resultat och utvärdering av
arbetsprocesser måste användas aktivt för
att bestämma vilka åtgärder som behövs
för att motivera och stödja eleverna. För att
förbättringar ska bestå och kvaliteten höjas
behöver utvecklingen följas över tid. Den
skriftliga kvalitetsredovisningen är ett verktyg för att regelbundet kunna stämma av
hur långt verksamheten har kommit i förbättringsarbetet. Den kan också användas
som ett planeringsunderlag i diskussioner
kring förutsättningar och resultat i dialogen
med huvudmannen.
I arbetet med att bedöma hur väl man
klarar att uppnå mål som ibland är svårmätbara, som exempelvis barn- och elev
inflytande och samverkan med föräldrar

kan Skolverket som stöd erbjuda Siris. Siris
är ett lättillgängligt webbaserat verktyg som
ger dig fakta om olika kvalitets- och resultat
uppgifter för både grund- och gymnasie
skolor i Sverige. Här finns också kvalitets
redovisningar och inspektionsrapporter.
Skolverket tog också för ett par år sedan
fram ett nationellt kvalitetsindikatorsystem
– BRUK, vilket numera kan nås från
Myndigheten för skolutvecklings webbplats.
Här får du hjälp
Allmänna råd för individuella
utvecklingsplaner
Allmänna råd för kvalitetsredovisning
Allmänna råd med kommentarer
för fritidshem
SIRIS (www.skolverket)
BRUK (www.skolutveckling.se)

Gör det möjligt att bedöma
och betygsätta likvärdigt
Bedömning och betygsättning ska vara
rättvis och likvärdig, på den egna skolan
och i hela landet. Kvaliteten och rätts
säkerheten i bedömning och betygssättning är beroende av att kunskaper
värderas enligt en gemensam tolkning
av de nationella betygskriterierna utifrån
ett allsidigt och brett bedömningsunderlag. Därför är det viktigt att du skapar
möjligheter för kollegiala samtal inom
skolan och mellan skolor.
Här får du hjälp
Allmänna råd och kommentarer
för bedömning och betygsättning
Bedömningsexempel och frågor och svar:
www.skolverket.se/betyg

”Information och
delaktighet är nyckelord.”

Skapa en lärande och trygg studiemiljö
En lugn och trygg miljö är en förutsättning
för elevers lärande, men också för lärarens
möjligheter att bedriva en effektiv och
stimulerande undervisning. Detta förut
sätter arbetsro, respekt och tillit mellan
elever och mellan elever och lärare. En viktig
aspekt av studiemiljön är stress. För att
minska elevernas upplevelse av stress måste
det göras tydligt vad som förväntas av dem.
Information och delaktighet är nyckelord.
Undervisningen måste planeras så att
eleverna får en väl avvägd arbetssituation.
Du har en viktig funktion i att skapa för-

utsättningar för att både elever och lärare
har en god arbetsmiljö. En god början är
att gemensamt ta fram regler för hur både
personal och elever skall kunna bidra till
en lugn och trygg miljö.
Här får du hjälp
Allmänna råd för att främja likabehandling
Ordningsregler för en trygg och lärande miljö
Lärarnas befogenheter (PM,
www.skolverket.se, Lagar och regler)
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