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Projektnamn: Nyanlända barn och elevers utbildning 

Projektägare: Björn Axén 

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 
Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell 
referensgrupp) för hela projektet. 

  

Etableringsfasen är planerad och beskriven med: kostnader, resurser, tid, 
leveranser, resultat 

  

Projektets effekt- och projektmål är formulerade.   
Risk- och konsekvensanalys är genomförd.   
 
Kryssa i rutan för vilket alternativ som gäller 
 JA NEJ Kommentar: 

Beslut att starta Etableringsfasen, BP1    

 
 
 
 
Datum och underskrift av projektägare 
 
 
 
Namnförtydligande 
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Grundläggande information 
 

Bakgrund 

Skolresultaten i Sverige och i Upplands Väsby har försämrats under de senaste åren. För att 
bryta trenden har kommunstyrelsen beslutat att genomföra ett treårigt kommunövergripande 
kvalitetsutvecklingsprojekt inom utbildningsområdet med målet att förverkliga kommunens 
vision: ett lärande Väsby (Kommunövergripande skolutveckling – kvalitetsarbete ur ett 
helhetsperspektiv, KS/2013:378). 
 
Nyanlända är en heterogen grupp av elever som ofta är i behov av mycket stöd för att snabbt 
komma in i ordinarie skolverksamhet. Vetenskapsrådet och Sveriges kommuner och 
landsting (SKL) har studerat olika sätt att ta emot nyanlända elever. SKL har tagit fram 
framgångsfaktorer som baserat på hur kommuner har hittat olika lösningar för att på bästa 
sätt stödja eleverna ur integrationssynvinkel. 
 
I Upplands Väsby kommun har flera olika modeller för nyanlända elevers utbildning avlöst 
varandra. 1 november 2013 infördes en ny modell för nyanlända elevers utbildning som 
ersatte den modell som gällt sedan 1 januari 2012. Den nya modellen bygger på det 
kontinuerliga arbete som gjort för att förbättra systemet med uppföljning, seminarier, 
workshops samt extern utvärdering (se UBN/2012:207 och UBN/2013:93). Arbetet har varit 
begränsat till grundskolan men i vidgas i och med detta projekt till både förskola och 
gymnasium.  
 
Delprojektets uppdrag är utifrån nulägesanalysen ta fram en modell där utbildningens 
upplägg utgår från varje individs bakgrund och förutsättningar. 
 
 

 Idé 
Att utveckla en modell där alla nyanlända barn och elever ges förutsättningar att så snabbt 
som möjligt integreras i den ordinarie undervisningen.  
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Syfte 
 
Syftet är att ta ett fram en modell som ger varje individ förutsättningar att nå kunskapsmålen 
inom ramen för den ordinarie undervisningen. 

Verksamhetsstrategi 
Projektet ligger i linje med Vision 2040 och avsnittet Ett lärande Väsby; Alla elever når sin 
fulla potential. I Väsby får man vara bäst. Väsby skolor har en hög lägsta nivå. På Väsbys 
skolor råder en kultur som ger eleven kunskaper, självförtroende och livsglädje.  
 
I flerårsplan med budget 2014-2016 står det tydligt att barnomsorg och skola tillhör 
kommunens främsta prioriteringar, detta tydliggörs bland annat genom målet Kommunen ska 
genom de kommunalt finansierade tjänsterna säkerställa en god lärmiljö med höga 
kunskapsresultat vilket ska leda till fortsatta studier, entreprenörskap eller arbete. 

Mål 
Det övergripande målet är att alla nyanlända barn och elever ska klara kunskapskraven 
genom att de utifrån sina individuella förutsättningar så snabbt som möjligt ska kunna delta i 
den ordinarie undervisningen. 

Effektmål  
• Alla elever ska utifrån individuella förutsättningar nå kunskapsmålen 
• Alla nyanlända elever ska integreras så snart som möjligt i ordinarie undervisning 

och med elevens delaktighet 
• Säkerställa pedagogernas kompetens inom området 

Projektmål 

• En framtagen modell för mottagning och introduktion av nyanlända barn och 
ungdomar som är känd och implementerad i alla förskolor och skolor 

• Säkerställa alla nyanlända elever har tillgång till kvalificerade studiehandledning på 
modersmål 

• Metoder och rutiner samverka väl med kommunens övriga arbete såsom exempelvis 
resursfördelning för att ge högsta möjliga nytta och effektivitet 

• Alla nyanlända barn och elever ges möjlighet att påverka sin utbildning 
 

Förväntat resultat av Etableringsfasen 
Under Etableringsfasen genomförs en nulägesanalys av: 
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• Se över hur de olika delarna av modellens system och aktörer fungerar 
• Hur det faktiska arbetet ser ut idag i inklusive på vilka sätt de olika verksamheterna 

arbetar på att förbättra sitt arbete med nyanlända barn och elever i dagsläget 
• Fastställande av ansvarsfördelning mellan de olika aktörerna  
• Omvärldsanalys både gällande praktisk och teoretisk kunskap 

 
Nulägesanalysen används för det fortsatta arbetet. Under denna fas sätts strukturen för 
delprojektet och en delprojektplan skrivs. 

Krav på projektet 

Förutsättningar 
 
Förutsättningar för projektet är de direktiv som ges i projektet Ett lärande Väsby. Andra 
förutsättningar är kommunens kvalitetspolicy, gällande lagstiftning (Skollagen samt Lagen 
om införande av skollagen 2010:801) samt kommande lagrådsremiss och förtydligande av 
skollagen i vissa skollagsfrågor. 

Miljö 
Projektet väntas inte behandla några faktorer som varken positiv eller negativ ger några 
konsekvenser på miljön eller Upplands Väsby kommuns miljöpolicy och miljömål. 

Avgränsningar 
Projektet omfattar ej vuxenutbildning eller SFI. Frågan om resurser flyttas till delprojektet 
för ersättningsmodeller. Likaså frågan om betygsstatistik. 

Kopplingar till andra projekt och verksamheter 
 
Nyanlända elever rör framförallt följande delprojekt: 
 

• Ledningsstöd är viktigt då det är nödvändigt att ledningen har en bra förståelse för 
hur undervisningen för nyanlända bör organiseras. 

• Digital lärmiljö – digital teknik har stor potential i undervisningen av nyanlända på 
flera olika sätt inte minst genom distansundervisning.  

• Resultatuppföljning för nyanlända elever handlar både om kunskapsutveckling och 
om integration i den ordinarie undervisningen. 

• Ersättningsmodeller – nyanlända elever omfattas av en särskild ersättningsmodell.   
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• Kommunikationen är särskilt viktig för gruppen nyanlända inte minst då den är extra 
problematisk språkligt och kulturellt.   

 
Därutöver ingår arbetet med nyanlända barn och elever i vissa områden under social- och 
äldrenämnden.  

Tidsplan 
Då det övergripande projektet Ett lärande Väsby är treårigt ska även delprojektet för 
nyanlända elevers utbildning vara genomfört inom den tidsperioden. En mer detaljerad 
tidplan presenteras i samband med projektplanen.  
 

Aktiviteter Vår 
2014 

Höst 
2014 

Vår 
2015 

Höst 
2015 

Vår 
2016 

Höst 
2016 

Beslut projektplan och resurser, maj X X     
Nulägesanalys X X     
Delprojektets arbete med nya modeller  X X    
Presentation av resultat   X    
Implementering   X X   
Beslut projektplan och resurser, maj X X     
Uppföljningskonferens i huvudprojektet, aug  X X X X X 
Fortlöpande kommunikation och 
återkoppling X X X X X X 

Utvärdering av projektet     X X  
 

 

 

Projektbudget 

Projektkostnader  
Kostnaden för Etableringsfasen består av arbetstid för delprojektledaren och projektgruppen, 
samt kostnader i samband med nulägesanalysen.  

Grov uppskattning är att kostnaden för delprojektet består av: 
• Arbetstid för del projektledaren mars 2014-december 2016. 
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• Arbetstid för delprojektmedlemmar våren 2014-december 2016.  
• Eventuell extern resurs. 
• Studiebesök 

 

Projektfinansiering 
Delprojektet finansieras inom ordinarie uppdrag samt med projektbudgeten för Ett lärande 
Väsby. Finansieringen preciseras i projektplanen. 

Övergripande risker 
En risk- och konsekvensanalys görs inför upprättandet av projektplanen. 

Överlämnande 
Delprojektets resultat ska hanteras och förvaltas av KVK. Ansvarig för att hämta hem nyttan 
är respektive skolhuvudman samt UVK. 

Referenser och bilagor 
KSL (2014) Projektplan – Kommunsamverkan för att stärka nyanlända elevers skolgång 2014-02-

01–2015-12-31 
Länsstyrelsen Östergötland (2009) ”Lite i skymundan…” Kartläggning av nyanlända barn och 

ungdomars introduktion i Östergötlands tretton kommuner 
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2013-01-18 
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