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Kvalitetsutmärkelsen och förbättringsinstrumentet
Svensk Skola 1999
Förbättringsinstrumentet Svensk Skola 1999 är ett av inslagen i satsningen
på kvalitetsutveckling i skolan som Kommunförbundet genomför. Förbättringsinstrumentet är ett avancerat hjälpmedel för att tydliggöra, strukturera
och utveckla verksamheten vid en skola utifrån ett helhetsperspektiv och en
gemensam strategi.
Ett antal önskvärda egenskaper som därvid lyfts fram är kundorienterat arbetssätt, tydligt och engagerat ledarskap, allas delaktighet, kompetensutveckling, lärande av andra samt ett arbete präglat av förebyggande och långsiktiga insatser. Förbättringsinstrumentet innehåller också ett tillvägagångssätt att följa upp var skolan befinner sig idag i förhållande till uppsatta
mål.
Genom Kvalitetsutmärkelsen Svensk Skola finns möjlighet för skolor att med
hjälp av en beskrivning av verksamheten som skolan utarbetar bli genomlyst
av särskilt utbildade examinatorer. Det innebär också att någon eller några
skolor kan få ta emot en utmärkelse som bekräftelse på att skolan utgör ett
föredöme för svenska skolor.
Informationshäfte bifogas. Finns även på vår hemsida www.svekom.se, under verksamhetsområde skola och barnomsorg.

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET

1998-02-25

Skriften ”Förbättringsinstrumentet Svensk Skola 1999” finns att beställa
Svenska Kommunförbundet har utarbetat skriften Förbättringsinstrumentet
Svensk Skola. Den nya versionen innehåller anvisningar och kriterier för Kvalitetsutmärkelsen 1999 och har anpassats för att ytterligare underlätta vid
kvalitetsutvecklingsarbete vid svenska skolor. Materialet överensstämmer
med det praktikfall - Groddaskolan - som utarbetats och tillhandahålls för
övningsändamål av Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ.
Förbättringsinstrumentet är inte bara avsett för dem som söker Kvalitetsutmärkelsen, det utgör också en möjlighet till utveckling för alla skolor som
själva arbetar med detta eller parvis examinerar varandra. Skriften omfattar
cirka 60 sidor, tillhandahålls av förbundet och levereras i månadsskiftet
mars/april 1998. Den kostar 85 kr exkl. moms och frakt. Beställning sker på
bifogade blankett.
Kvalitetsutmärkelsen Svensk Skola 1999
För att kunna lyfta fram goda och inspirerande exempel samt ge möjlighet till
en objektiv och god utvärdering som bekräftelse på lyckat arbete har förbundet inrättat Kvalitetsutmärkelsen Svensk Skola. Den kommer att delas ut för
tredje gången vid Kommunal Skolriksdag den 16 - 17 mars 1999.
Kvalitetsutmärkelsen Svensk Skola delas ut vartannat år.
År 1995 blev Lidköpings Komvux första skola att få ta emot utmärkelsen. Skolan
har genom sitt väl strukturerade arbetssätt utgjort en inspirationskälla och sporre
för ett stort antal svenska skolor under de senaste åren.
År 1997 fick Nils Fredrikssons Utbildning, gymnasieskola och komvux i Svedala
kommun, ta emot Kvalitetsutmärkelsen. Skolan som är starkt inriktad på Kundorientering och modernt ledarskap utgör en hörnsten i Svedala kommuns satsning på
att bli attraktiv för boende och arbetsliv.
Intresseanmälan för skola som önskar delta skall vara förbundet tillhanda
senast den 3 juni 1998.
Intresseanmälan för att delta som examinator
Arbetet som examinator ger en möjlighet att lära och tillämpa arbetssätt för
att utveckla verksamhet. Utbildningen omfattar totalt fyra dagar fördelat på
två tillfällen under september och oktober 1998. Den individuella examinationen sker genom granskning av skolans rapport under november och december och tar cirka fem dagar i anspråk. Därefter skall de examinatorer som
har i uppgift att granska en viss skola 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 hösten, med start i september.
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Information
Anders Nordh, E-post:
Olle Wendt, E-post:
Christina Wahlstedt, E-post:
Giggi Langlet, E-post:
Mats Söderberg, E-post:

anders.nordh@svekom.se
olle.wendt@svekom.se
christina.wahlstedt@svekom.se
giggi.langlet@svekom.se
mats.soderberg@svekom.se

Samtliga träffas på tel 08 -772 41 00, fax 08-772 47 17.

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Sektionen för skola och barnomsorg
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