Språk- VO hemsidan

Redovisningen av kvalitet inriktar sig på fyra olika perspektiv: mål & resultat,
utveckling, verksamhet och målgrupp. För att få framgångsrika verksamheter
som håller långsiktigt behöver kompetensen hela tiden höjas för att möta såväl
målgruppernas som samhällets förändrade behov. I ett föränderligt samhälle
där det finns fler aktörer behövs ett ständigt arbete för att
elever/studerande/deltagare och kunder ska vara nöjda med insatserna.
• Mål- och resultatperspektiv
Resultat utifrån mål på nationell, kommunal och nämndsnivå.
• Verksamhetsperspektivet
Analys och bedömning av inre arbete. Hur metoder och kompetens
nyttjas och utvecklas.
• Utvecklingsperspektivet
Organisationens långsiktiga utveckling.
• Målgruppsperspektiv
Hur elever upplever studierna.

Ekonomi
Effektivitet & produktivitet
Organiserande
Betygsstatistik
Avbrottsstatistik
6-månadersuppföljningar
Internkontroll

Mål och resultatperspektiv
Verksamhetsperspektiv
Verksamhetsutveckling
Arbetslagsutveckling
Gemensam kompetensutveckling
Individuell kompetensutveckling
Medarbetarenkät

Omvärldsbevakning och analys
(nationell styrning, forskning, goda
exempel, andra branschers
utveckling)
Innovation
Samverkan och nätverk (
näringsliv, andra aktörer, lokaltregionalt-nationellt)

Utvecklingsperspektiv
Målgruppsperspektiv
Enkäter
Klassråd, programråd,
studeranderåd & storråd,
Klagomål och synpunkter
Medborgarundersökning
Intervjuer

För att få ett bra kommunikationsflöde i kvalitetsarbetet har förvaltningen en
utvecklingsgrupp. Gruppens syfte är att arbeta framåtsträvande och
planerande (strategiskt) med utvecklingsarbete. I utvecklingsgruppen ges
uppdrag som tas med till arbetslagen och genomförs (operativt). Gruppens
uppgift är också att fånga upp de tankar och idéer som finns i arbetslagen.
Genom regelbundna möten skapas ett kommunikationsflöde mellan ledning
och medarbetare.

Ledning

Utvecklingsgrupp

Arbetslag

Arbetsgrupp

Den gröna ovalen ytterst symboliserar omvärlden. För att nå goda resultat i ett
föränderligt samhälle behöver förvaltningen ständigt bevaka omvärlden för att
identifiera trender som kan ha påverkan på verksamheterna. Bilden ska visa att
förvaltningen tar in omvärlden men också ser sig själv utifrån omvärlden. Att se
utifrån för att vidga bilden av den egna organisationen.

Värdegrund

För att kunna följa upp uppdrag har nämnden och förvaltningen ett årshjul som
säkerställer att resultat och kostnader synliggörs, redovisas, analyseras och
påverkar framtida beslut.

Bilden visar årsplaneringen och återkommande rutiner i kvalitetsarbetet. Bilden
i mitten visar den process som används för det systematiska kvalitetsarbetet.
Månadscirkeln är nämndens årshjul. Längst ut speglas förvaltningens uppdrag
under året.
• Var är vi? - Nulägesanalys
• Vart ska vi? - Mål
• Hur gör vi? - Åtgärder för utveckling
• Hur blev det? - Resultat

