INBJUDAN

SKL:s Skolanalys
- Stöd till egna insatser för att vända skolresultaten
Erfarenheter från Sverige och andra länder har visat att det är möjligt att förbättra
elevernas studieresultat på relativt kort tid. Det kräver ett lokalt utvecklingsarbete som är
fokuserat på rätt saker och är väl förankrat i alla led.

I SKL:s nya skolsatsning erbjuder vi ett stöd för att vända skolresultaten. Bakgrunden är att
många kommuner inte har lyckas komma tillrätta med svaga eller vikande skolresultat
under 2000-talet. Syftet med satsningen är att ge stöd och vägledning i kommunernas eget
utvecklingsarbete.
Målgrupp
Satsningen riktar sig uteslutande till kommuner med svaga eller vikande skolresultat. Urvalet baseras
i första hand på resultaten i våra Öppna jämförelser för grundskolan under de senaste fem åren. Under
hösten 2015 sker arbetet i ett par pilotkommuner. Under våren 2016 kommer vi successivt utöka
satsningen till flera kommuner.

Utgår från framgångsrikt arbete
SKL:s skolanalys bygger på kunskaper och erfarenheter från det utvecklingsarbete som SKL
genomför inom skolområdet. Analysmodellen som SKL tillämpar i satsningen utgår från vad som
visat sig fungera: olika erfarenheter från framgångsrika skolor och kommuner. Andra delar av
satsningen, exempelvis modeller och metoder för förändringsarbete och kunskapsspridning, har SKL
utvecklat tillsammans med andra kommuner.

Egna insatser i fokus
SKL:s skolanalys handlar om att stärka den egna förmågan att analysera
sin skolverksamhet. Arbetet utgår från varje kommuns unika
förutsättningar där politiker, förvaltningsledning, rektorer och lärare aktivt
deltar i förändringsarbetet.
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Arbetsprocess
Arbetet inleds med ett besök där SKL genomför djupintervjuer med företrädare från olika delar av
skolorganisationen. SKL gör även en genomlysning av statistik och annan dokumentation. SKL
återkommer därefter med en kartläggning och analys som diskuteras vid en särskild workshop med
brett deltagande. Nästa steg handlar om att bestämma (prioritera) arbetets fortsatta inriktning, även
detta görs vid en workshop. Utifrån vad som framkommer i steg 1-3 stöttar SKL kommunen i det
fortsatta förändringsarbetet. SKL och kommunen följer upp resultaten av arbetet.

Arbetet utgår hela tiden från kommunens egna insatser. SKL roll i arbetet handlar om att ge stöd och
vägledning.

Kostnad
Kostnad för medverkan är 85 000 kronor. Priset inkluderar resor, övernattning, förberedelser, samt
återkoppling av SKL:s kartläggning och analys.

Intressant för er kommun?
Intresseanmälan görs via formulär som finns på SKL:s hemsida, www.skl.se/skolsatsningar.
Anmälan undertecknas av ordförande för berörd nämnd eller kommunstyrelsen samt
förvaltningschef. I det fall många kommuner anmäler sig kommer SKL göra ett urval.
Skicka anmälan via post eller e-post.

Sveriges Kommuner och Landsting

E-post: info@skl.se

Utbildningssektionen
118 82 STOCKHOLM

MER INFORMATION
Kontakta oss vid frågor eller behov av kompletterande information:
Hanna Åkesson
08-452 76 72
hanna.akesson@skl.se
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Daniel Berr
08-452 77 28
daniel.berr@skl.se

