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Kvalitetsutmärkelsen och förbättringsinstrumentet
Svensk Skola 1997
Förbättringsinstrumentet Svensk Skola är ett avancerat hjälpmedel för att
tydliggöra, strukturera och utveckla det som sker vid en skola vid ett decentraliserat ansvar. Det bygger bl. a. på att skolan skall utveckla ett antal goda
egenskaper såsom ett kundorienterat arbetssätt, tydligt och engagerat
ledarskap, allas delaktighet, kompetensutveckling, lärande av andra, samt
förebyggande och långsiktiga insatser.
Förutom Kvalitetsutmärkelsen Svensk Skola finns särskilda utmärkelser som bygger
på detta arbetssätt i bl.a. Stockholms, Linköpings, Gotlands och Ystads kommuner förberedelser pågår i andra - och i form av ett antal länsvisa utmärkelser t. ex. i
Gävleborgs och Jämtlands län. Dessutom arbetar åtskilliga skolor i övriga Sverige
med detta.
Skriften ”Förbättringsinstrumentet Svensk Skola 1997” finns att beställa.
Svenska Kommunförbundet har utarbetat skriften Förbättringsinstrumentet
Svensk Skola 1997. Texterna har bearbetats för att ytterliga underlätta just vid
skolbruk i jämförelse med föregångaren -1995 års ansvisningar och kriterier för
Kvalitetsutmärkelsen Svensk Skola. Den är inte bara avsedd för dem som söker
Kvalitetsutmärkelsen utan också en möjlighet för alla skolor som själva
arbetar med detta eller parvis examinerar varandra. Skriften som omfattar 60
sidor och kostar 85 kr exkl moms och frakt tillhandahålls av förbundet.
Beställning sker på bifogade blankett.

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET

1997-03-?

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Skola 1997.
För att lyfta fram goda och inspirerande exempel samt ge möjlighet till en
objektiv och god utvärdering efter ovan beskrivna arbetssätt har förbundet
inrättat Kvalitetsutmärkelsen Svensk Skola. Den kommer för andra gången
att delas ut vid den Kommunala Skolriksdagen i höst den 7-8 oktober i
Älvsjömässan. Ett antal skolor från olika delar av landet har anmält intresse
för att bli examinerade. De arbetar under våren med den utvärderingsrapport som utgör underlaget för examinationen.
Dags att lämna intresseanmälan att delta som examinator.
Arbetet som examinator ger en möjlighet att lära och tillämpa metoden.
Utbildningen omfattar totalt fyra dagar fördelat på två tillfällen under april
respektive maj månad 1997. Den individuella examinationen sker genom
granskning av skolans rapport under juli-augusti och tar cirka 40 - 50 timmar i anspråk. Därefter skall flera examinatorer som granskat skolan vid ett
examinatorsmöte komma fram till en gemensam bedömning av skolans
starka sidor respektive möjliga förbättringsområden.
Kommunförbundet kommer att ta emot cirka sextio sökande till examinatorsutbildningen som sker i två parallella utbildningsomgångar under våren.
Uppgifter om program, kostnader samt intresseanmälan bifogas. Intresseanmälan skall vara förbundet tillhanda senast den 25 mars 1997.
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