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Sammanfattning
Glädjeämnena är många och alla kommuner ser positivt på satsningen. Engagemanget
är stort i hemmagruppen och man får förståelse för varandras arbete. Det tydliggörs
vad som behöver utvecklas och vad som fungerar bra i kommunerna. De flesta
kommuner har en större hemmagrupp än nätverksgrupp bland annat för att alltid
kunna komma med sju väl insatta personer på nätverksträffarna. Hemmagruppen
träffas regelbundet men det kan vara svårt att hitta tid för arbetet på hemmaplan.
Kommunikationen om PISA 2015 och att involvera organisationen upplevs som svårt.
Nätverksträffarna upplevs som mycket inspirerande och givande. Kommunerna tar
med sig goda exempel och idéer hem. Genom att se andra ser vi oss själva, skrev en
kommun, och det är utvecklande att bli kritiskt och konstruktivt granskad.
Operativa målen är viktiga och är hos de flesta beslutade i nämnd. Det är inte helt
enkelt att formulera tydliga och mätbara mål. Det finns även svårigheter med mål
kopplade till betyg och nationella prov som är våra instrument att jämföra oss med
varandra.
Uppbyggnaden av det systematiska kvalitetsarbete är viktigt och dyker upp i svaren
kopplat till de flesta av de sex områden som SKL fokuserat på i denna satsning. Ett
stort arbete sker ute i våra kommuner för att få till ett enkelt och tydligt systematiskt
kvalitetsarbete. Alla vill hitta en bra modell och i PISA satsningen sprids många idéer
som gör att man kan förbättra sitt eget eller slipper uppfinna hjulet själv. När
kommunen sedan har hittat en bra modell gäller det också att få det implementerat på
alla nivåer därför är det en fördel om alla nivåer är med vid framtagandet.
Organisation och storlek på kommunerna påverkar möjligheterna att nå ut till alla
nivåer.
Det beskrivs många pågående åtgärder vilket visar att processer startat i alla
kommuner.
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