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

X  

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

X  

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

Beslut att starta Etableringsfasen, BP1 X   
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1. Grundläggande information 
 

1.1. 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). Det långsiktiga målet är att alla elever ska vara godkända i alla 
ämnen i årskurs nio.  

I projektet Ett lärande Väsby finns två huvudspår, ett handlar om skolans egna inre arbete och ett 
om att förbättra och utveckla system som stödjer skolutvecklingen. Ledningsstödet ligger som ett 
delprojekt under huvudspåret som berör det inre arbetet.   

1.2. Idé 
Att se arbetsplatsen som ett innovationssystem där medarbetarnas idéer tillvaratas och där de är 
med i utvecklingen av organisationen. Det handlar om att skapa tydliga processer som ska 
leverera resultat. 

1.3. Syfte 
Syftet är att ge skolledare och förskolechefer stöd i det pedagogiska uppdraget. Det handlar om 
att med vardagen som utgångspunkt systematisera och förbättra ledning och styrning inom 
förskola och skola för att skapa förutsättningar för ett sammanhållet systematiska kvalitetsarbete. 

1.4. 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.  
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2. Mål 

2.1. Effektmål  
• Att ha säkerställt ett systematiskt kvalitetsarbete som på bästa sätt når varje elev i Väsby 

kommun 
• Att ha ökat förutsättningarna för kommunen att uppfylla kravet på en likvärdig utbildning 

för varje barn/elev.   
 

2.2. Projektmål 
Projektmålen är att öka ledarnas förmåga att: 

• Kunna analysera ett nuläge på alla nivåer i den egna verksamheten i syfte att forma ett 
förbättringsarbete som säkerställer att barnen och elevernas lärande ger högre 
måluppfyllelse 

• Utveckla en lärandekultur där den egna skolan/förskolan granskar sig själv och jämför sig 
med andra i syfte att lära av varandra. 

• Tillsammans med övriga intressenter inom förskola/skola förbättra utbildnings- 
verksamheten i Väsby 

2.3. Förväntat resultat av Etableringsfasen 
Under etableringsfasen genomförs en nulägesanalys genom gruppintervjuer med ledarna. 
Analyserna utgår från förskolans/skolans egna sammanhang och förutsättningar. Detta ligger till 
grund för ett fortsatt förbättringsarbete.  

3. Krav på projektet 

3.1. Förutsättningar 
Förutsättningar för projektet är de direktiv som ges i huvudprojektet Ett lärande Väsby. 

3.2. Miljö 

3.3. Avgränsningar 
Ledningsstödet riktar sig till de ledare som har det pedagogiska ledaskapet i sitt uppdrag. 

4. Kopplingar till andra projekt och verksamheter 
Ledningsstödet är ett delprojekt till projektet Ett lärande Väsby och kopplingar finns till alla 
övriga delprojekt. 
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Tidplan 
Då det övergripande projektet Ett lärande Väsby är treårigt ska även ledningsstödet 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 

Nulägesanalys/intervjuer X      
Inledande seminarium, 13 augusti 2014  X     
Arbetstillfällen, tre halvdagar under hösten 
2014  X     

Fortsatt arbete med ledningsstödet utifrån 
nulägesanalys   X X X X 

Uppföljningskonferens i huvudprojektet   X X X X X 
Återkopplingskonferens/ seminarium för 
alla aktörer X X X X X X 

Fortlöpande kommunikation och 
återkoppling X X X X X X 

Utvärdering av projektet   X X X X X 

5. Projektbudget 
Projektet finansieras med projektbudgeten för Ett lärande Väsby.  Finansieringen preciseras i 
projektplanen utifrån resultaten i nulägesanalysen. 

6. Övergripande risker 
De övergripande identifierade riskerna är: 

• Att ledningsstödet inte får ett brett deltagande i projektet 
• Att det inte ges prioritet med uthålliga aktiviteter 
• Att det inte involverar samtlig medarbetare oavsett regi 

7. Överlämnande 
 
Resultatet av projektet implementeras löpande i de olika verksamheterna. 
  



5(5) 

 
UVKs projektmodell 

Ledningsstöd Projektdirektiv 2014-05-16 
Malin Danielsson & Gunilla Ericsson  Version 1 
 
8. Referenser och bilagor 
Myndigheten för skolutveckling, Effektivt användande av IT i skolan: Analys av internationell 
forskning, 2007 
Skolinspektionen, 2012, http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--
granskning/Kvalitetsgranskning/Genomforda-kvalitetsgranskningar/IT-i-undervisningen/  
Svensk författningssamling, Skollagen (2010:800), http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/#K3  
Upplands Väsby kommun, Flerårsplan med budget 2014-2016, 2013-11-25 
Upplands Väsby kommun, projektplan Ett lärande Väsby, 2014 
Upplands Väsby kommun, Vision Väsby stad 2040 – Där färgstarka människor möts, 2013 
 

http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/Genomforda-kvalitetsgranskningar/IT-i-undervisningen/
http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/Genomforda-kvalitetsgranskningar/IT-i-undervisningen/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/#K3
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/#K3

	Projektnamn:
	Projektledare:
	NEJ
	JA
	Checklista inför beslut, BP1
	1.  Grundläggande information
	1.1. Bakgrund
	1.2. Idé
	1.3. Syfte
	1.4. Verksamhetsstrategi

	2. Mål
	2.1. Effektmål
	2.2. Projektmål
	2.3. Förväntat resultat av Etableringsfasen

	3. Krav på projektet
	3.1. Förutsättningar
	3.2. Miljö
	3.3. Avgränsningar

	4. Kopplingar till andra projekt och verksamheter
	Tidplan
	5. Projektbudget
	6. Övergripande risker
	7. Överlämnande
	8. Referenser och bilagor

