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När projektet startade (2013) 

• Låga skolresultat sedan länge  
• Upplands Väsby kommun på plats 266  

av 290 i bästa skolkommun 
• Sverige under genomsnitt i OECD 

 
 

 Meritvärdet (åk 9)  
lägst i Stockholm län  
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
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Kort om projektet 

• För att bryta en negativa trend 
• Från förskola till gymnasium 
• Ett helhetsgrepp  
• Baserat på nulägesanalys & intervjuer med skolledare:  

 Samsyn och långsiktighet! 
 Eleven i fokus! 
 Belys olika utvecklingsområden!   
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Resultat 2013 
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Kort om projektet 

• Samarbete mellan kommunala och fristående 
verksamheter och bred samverkan 

• Politisk enighet – blocköverskridande  
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Vision och mål 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Från originalet 
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Delprojekt   

Presentatör
Presentationsanteckningar
Utvecklingsområden = delprojekt



www.upplandsvasby.se 

Vad handlar det om? 
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Skapa bättre förutsättningar 

Det pågår hela tiden ett intensivt utvecklingsarbete 
på förskolorna och skolorna i kommunen. 

Utvecklingen av den pedagogiska verksamheten 
utgår från den unika situation som varje verksamhet 
befinner sig i.   

Ett lärande Väsby har huvudsakligen inriktat  
sig på att ge förskolor och skolor bättre 
förutsättningar för denna utveckling  
/projektledaren 
 

” 

” 

Presentatör
Presentationsanteckningar
t ex genom en  tydligare resultatuppföljning  och  utveckling av den digitala lärmiljön.”  
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Resultat 

Ny ersättningsmodell fr.o.m. 1/7 – 2016 
Mer pengar till skolorna generellt 
Mest pengar till skolor med störst behov 
 
  Ny modell för nyanlända fr.o.m. 1/7 – 16 
Mottagningsenheten och studiehandledningen  
på modersmål utökas och förstärks 
Nyanlända elever sprids till fler skolor  
 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ersättningsmodell�En nettoökning av skolbudgeten om 16 miljoner per år från 2017 jämfört med 2015 för f-9. 2. En förstärkning av det socioekonomiska tillägget för att allokera resurser till de elever som har sämre förutsättningar att klara målen. Den nya modellen gäller F-9, men arbetet med förskolan pågår nu.Nyanlända: Mottagningsenheten utökas till att omfatta förskola och gymnasium, den förstärks på flera områden bl.a. djupare kartläggning och tydligare ansvar för elevhälsa; studiehandledningen utökas så att den ska garantera minst 1 timme i veckan, den försärks på så sätt att det ska ingå  samplanering mellan studiehandledare och lärare.  Förslaget på mottagningsskolor faller på grund av volymökningen.  Språksatsning istället?
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Resultat 

Ändamålsenliga och flexibla lokaler 
Riktlinjer för skollokaler och utemiljöer,  
tydligare roller och ansvar och en strategisk plan 

Resultat som stöd till skolledare och politiker  
Uppföljning, analys och utvärdering 
   

Dialog för ett lärande Väsby 
32 dialoger, nio gemensamma förbättringsförslag 
och nystartat pilotprojektet ”Skolan som mötesplats” 
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Resultat 

Barn och elever i behov av stöd 
Stärkt elevhälsa och ett påbörjat arbete med 
metoder och rutiner för tidiga insatser 
 
 
Utveckling av den digitala lärmiljön 
Pengar till utveckling, inläsningstjänst och  
stöd till konferensen Så funkar det  
 

Ledningsstöd till rektorer & förskolechefer 
Verktyg för ledarskap och nätverksbygge 
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Vad betyder det?  

Den nya ersättningsmodellen ger varje skola  
bättre förutsättningar att klara målen genom att:  

• mer pengar har satsats 
• det socioekonomiska tillägget ökas 
 
 
  
 
 

Arbetet med en ersättningsmodell  
för förskolan påbörjas våren 2016. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Skillnaden ur ersättningsperspektiv är att alla skolor får högre peng generellt och att det socioekonomiska tillägget ökar, både budgeten och spridningen mellan högsta och lägsta ersättning. För skolorna innebär detta förhoppningsvis ökade möjligheter för fler elever att klara målen.Den nya modellen rör F-9.  
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Vad betyder det?  

Den nya modellen för nyanlända ger varje  
skola och förskola bättre förutsättningar  
att klara målen genom att:  
• en djupare kartläggning görs 
• mottagningen organiseras centralt 
• fler elever omfattas 
 
  

 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
En djupare kartläggning är en fördel både för eleven och den skola som tar emotEn central enhet som tar emot eleverna spar tid för skolorna som slipper en del administration (t ex registrering och kartläggning)Fler elever omfattas – från förskola ända upp till gymnasiet 
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Vad betyder det?  

Delprojektet den digitala lärmiljön ger varje  
skola och förskola bättre förutsättningar  
att klara målen genom att:  
• det finns pengar att söka för utveckling  
  

 
 

Exempel: 

• Strukturerat arbete med (ASL) ”Att skriva sig till läsning”  
• Inköp av iPads, bärbara datorer och kommunikationsplattform 
• Lärande om hur appar och hur iPads kan vara ett verktyg för barnen 
• Lärplattorna har blivit ett bra verktyg för reflektion  
• Ökad variation i undervisningen, bredare repertoar av program & appar 
• Besök på BETT-mässan, inköp av 3D-printer och fortbildning 
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Utbildningskontoret tar vid 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Nya ersättningsmodellen från 1 juli 2016 gäller F-9. Arbetet med förskolan påbörjas nu.
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Skolan som mötesplats 

• Ett av förbättringsförslagen i dialogprojektet var  
nya mötesarenor mellan skola och hem  

• Under våren genomförs ett pilotprojekt  
på Vikskolan & Vittra Väsby 

• Syftet är att skapa en mötesplats där skolans  
och vårdnadshavare kan mötas genom dialog  
 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
 Skapa en mötesplats där föräldrar och skolan kan mötas genom att genomföra en dialog. Syftet med dialogen är således att utveckla befintliga mötesarenor och eventuellt skapa nya. Dialogen skall ske nära elevernas vardag för att fokus ska bli på hur vårdnadshavare och skola kan mötas för att stötta eleven att uppnå sina mål. Ett lärande Väsby bidrar med ett processtöd samt projektledartid. Då detta är ett nytt sätt att arbeta på ska projektet genomföras som ett pilotprojekt på en skola och därefter utvärderas.
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Veta mer? 

www.upplandsvasby.se/ettlarandevasby 
Intervjuer med delprojektledarna  

http://www.upplandsvasby.se/ettlarandevasby
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Webbplats & nyhetsbrev  

Presentatör
Presentationsanteckningar
Nyhetsbrev och webb
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Resultat 2015 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Obs! Årets resultat är 219  men detta resultat är inte jämförbart med resultatet från 2013 (197) då man numer räknar med ett ämne till. Räknar man på det gamla sättet är årets resultat 211. 
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Jämförelser av resultat 
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Jämförelser av resultat 
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Senaste resultaten 
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Diskutera! 

1. Vad har projektet lett till? 

2. När kommer projektet att ge effekt?  

3. Hur påverkas vår verksamhet? 
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