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Huvudmannens kvalitetsplan är ett styrdokument för systematiskt kvalitetsarbete på KMS. 
Den innehåller läsårets prioriterade skolövergripande utvecklingsområden. Dessa tas fram 
av skolchefen och grundas i utvärderingar, nulägesanalys, omvärldsanalys, analys av 
enheternas verksamhetsberättelser samt styrelsens och ledningsgruppens arbete med 
långsiktiga mål för KMS. Skolans styrelse beslutar slutgiltigt om planens innehåll. 
 
Huvudmannens prioriterade utvecklingsområden ska utgöra stöd för verksamheternas, såväl 
som föreningens arbete med att omsätta vad till hur i kvalitetsarbetet.  
 
Skollagens 5 § Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 §§ 

ska vara att de mål som finns för utbildningen i denna lag och i andra 

föreskrifter (nationella mål) uppfylls. 

Rötter och vingar för framtiden. Alla ska med! 
I årets plan återfinns några av de nationella strategierna för ökad kvalitet och likvärdighet. 
Den är en del av vårt visionsarbete och har parollen Alla ska med och innebär att vi ska öka 
vår kompetens och beredskap för att öka måluppfyllelsen inom följande områden i skollagen; 

Vilka som får undervisa i skolväsendet 

13 § Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss 
undervisning får bedriva undervisningen. 

14 § Utöver lärare eller förskollärare som avses i 13 § får det i undervisningen i 
fritidshemmet och förskolan finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att 
elevernas eller barnens utveckling och lärande främjas. 

Vad ska vi göra? 
Alla medarbetare ska med! Vi ska förtydliga, stärka och analysera KMS som attraktiv 
arbetsplats Vi ska på olika sätt arbeta för att attrahera, rekrytera och behålla yrkesskickliga 
medarbetare.  

Varför ska vi göra det? 
Alla elever har rätt till undervisning av behöriga lärare och mötas av andra yrkesskickliga 
vuxna. Forskning visar att lärares yrkesskicklighet är den enskilda faktor som påverkar om 
en skola är framgångsrik eller ej.  Idag är nästan var tredje lärare obehörig och det råder stor 



lärarbrist. Bristen förväntas dessutom öka till cirka 80 000 lärare och förskollärare 2031. 
Bristen drabbar även KMS och vi behöver stärka vår beredskap att attrahera, rekrytera och 
behålla medarbetare. 

Hur ska vi göra det? 
Vi ska se över och uppdatera våra rutiner i HR arbetet så att det blir än mer effektivt och 
kvalitetssäkrat.  
 
Vi ska erbjuda kompetensutveckling för såväl hela teamet som för enskilda personer. 
 
Vi ska utveckla kollegialt lärande, datalogiskt tänkande och ämnesövergripande arbete. 
 
Vi ska än mer avlasta lärares arbete utöver undervisning genom servicen från 
kontor&service. 

Syftet med utbildningen inom skolväsendet 
4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt 

en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på. 

Vad ska vi göra? 
Vi ska utveckla och systematisera arbetet med vår undervisning kring värden och beteenden 
i skolan och i samhället med fokus på bemötande av andra människor.  

Varför ska vi göra det? 
Vi har över åren gripit oss an det systematiska värdegrundsarbetet på olika sätt men inte 
hittat helt rätt med innehåll, organisation och i att komplettera hemmens fostran. 
Pedagogerna efterlyser en tydlig samsyn och gemensam strategi på skolan. 
 
Forskning visar att arbetet med värdegrunden gynnas när personalen tillsammans tolkar 
styrdokumenten för att nå en samsyn. När personal tillsammans med barn och elever 
löpande tolkar och omsätter värdegrunden i vardagen, kan den genomsyra verksamheten 
och uppfylla styrdokumentens mål. 
 
 Om värdegrundsarbetet sker skiljt från kunskapsuppdraget och det dagliga arbetet uteblir 
meningsskapande samtal om värdegrundens innebörd. Då minskar också utrymmet för 
kritisk reflektion, vilken är en viktig förmåga för att kunna verka aktivt i demokratin. Att se 
utbildningens uppdrag kring kunskaper och värden som en helhet är enligt 
utbildningsvetenskaplig forskning en generell framgångsfaktor och bidrar till att öka 
måluppfyllelsen. 



Hur ska vi göra det? 
Skolledning, elevhälsoteam och förstelärare ansvarar för att kopplingen till värden och 
kunskaper finns med på den dagliga agendan. 
 
Kompetensutveckling ska genomföras för hela kollegiet på Arbetsplatsträffar, studiedagar 
och i gemensamma utskick. 
 
Vi ska pröva och hitta effektiva arbetssätt och effektiv dokumentation som kan vara goda 
redskap i det systematiska värdegrundsarbetet. 
 

För KMS huvudman Lisbeth E-Malm, skolchef,  ht 2018 

Bilagor: Enheternas utvärderin av det skolövergripande kvalitetsarbetet  2017-2018 
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