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Ett lärande Väsbys vision och mål
Alla förslag som tagits fram i arbetsgrupperna i Dialog för ett lärande Väsby utgår från
Ett lärande Väsbys vision och mål.

Vision
I Väsby har vi elevens bästa i fokus. I våra skolor når alla elever målen.
Väsbyborna känner stolthet över skolan.
I Väsby har eleverna glittret i ögonen – från förskola till gymnasiet.

Mål
Alla elever i Väsby skall vara godkända i alla ämnen.

Varje barn/elev skall ges förutsättningar för maximalt lärande.
Varje barn/elev skall ha en trygg och stimulerande förskole-/skolmiljö.
Väsbys förskolor och skolor skall inge förtroende.
Väsby skall ha system som ger förskola och skola bästa möjliga
förutsättningar och säkrar kvaliteten.
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Bakgrund
Ett lärande Väsby – delprojektet Dialog för ett lärande Väsby
Dialog för ett lärande Väsby är ett utav åtta delprojekt i det övergripande skolutvecklingsprojektet Ett
lärande Väsby. Projektets huvudsakliga syfte är att skapa och ta vara på engagemang kring skolfrågor i
Upplands Väsby och skapa en arena där Väsbyborna kan vara delaktiga i skolutvecklingen. Arbetet startade i
februari 2014 och den första dialogen ägde rum i början på april 2014, arbetet fortsatte under hösten och
avslutades den 11 december 2014.

Inventering av perspektiv som start
Under våren 2014 genomfördes tjugosex dialoger med olika grupper för att inventera perspektiv, det vill
säga lyfta upp alla tankar, fakta, känslor, åsikter m.m. kring skolan i Upplands Väsby. Dessa perspektiv
sammanställdes och publicerades i sin helhet på Upplands Väsby kommuns webbplats i början på juni 2014.

Tillvägagångsätt
Dialogerna har letts av neutrala samtalsledare; Lotta Andersson, Marin Sande och Bernard le Roux. Till
största del genomfördes dialogerna i Messingen dit olika grupper bjudits in att delta. Exempel på grupper
som medverkat är skolledare, lärare, pedagoger och skolpersonal, kommunfullmäktige och näringsliv. Vid
tre tillfällen under våren anordnades ”öppna” möten dit allmänheten var inbjuden till att delta.
Utöver dialogerna i Messingen besöktes elevråd och fritidsföreningar för så kallade ”uppsökande dialoger”.
Efter att ha genomfört 26 dialoger med ca 250 deltagare under våren bedömdes de neutrala process- och
samtalsledarna att representationen av perspektiv var tillräcklig. Fler dialoger skulle inte generera ytterligare
perspektiv, menade dem.
Under hösten fortsatte processen med att bryta perspektiven mot varandra, alltså att samtala, diskutera
och argumentera för och emot de olika perspektiven. Totalt har 73 personer deltagit under hösten.
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Arbetsgruppen tar fram förslag som avslutning
Höstens arbete startade den 16 september, med ett konstituerande möte dit deltagare från alla dialoger
under våren var inbjudna. Även personer som inte varit med tidigare var välkomna. På detta möte prioriterade deltagarna sex områden att arbeta vidare med genom röstning. Dessutom beslutade gruppen att de
ville arbeta med och bryta perspektiv inom alla sex områden vid varje tillfälle och att gruppen skulle ses
fyra gånger till under hösten. Dialog för ett lärande Väsbys arbetsgrupp var bildad!
Arbetsgruppen träffades fyra kvällar under hösten och vintern och vid varje tillfälle deltog mellan 30 och
50 personer. Mötena startades tillsammans i helgrupp och sedan delade deltagarna upp sig i mindre grupper där varje grupp arbetade med frågor inom ett valt område. Under hösten prioriterade gruppen ytterligare och arbetade vidare med förslag inom fyra områden. Dessa områden var: tillit och förtroende, organisation och styrning, resurser samt engagemang och attityd. Efter det sista planerade tillfället i december
ansåg sig gruppen vara färdig med förslagen och därmed avslutades arbetsgruppens arbete.
Efter varje möte har mötesanteckningar skickats ut till de medverkande. Löpande har fotografier, nyheter
och mötesanteckningar publicerats på kommunens webbplats www.upplandsvasby.se/ettlarandevasby
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Perspektiv

Engagemang och attityd

Förslag 1
Samverkan
Preciserat förslag
•
•
•

•

Ökad samverkan mellan skolan och förening- näringsliv och högskola/universitet.
Knyta skolan tydligare till verkligheten och omvärlden för att skapa förståelse och motivation hos
eleverna varför det är viktigt att lära.
Studiebesök på företag, studiebesök på högskolor och universitet. Prao för att vidga elevernas vyer.
Bjuda in näringslivet till skolan, kopplat till läroplaners innehåll. Koppla musikundervisning till musikskolan, koppla idrottsundervisningen till lokala idrottsföreningar så att elever får prova sådant som är
nytt för dem.
Ökat samarbete mellan verksamheterna kommunalt i Väsby, så att eleverna har verkliga mottagare för
sina uppgifter.

Koppling till vision och mål
•
•

Öka motivationen till lärande genom att skapa förståelse för vad kunskapen ska leda till och vilka olika
yrkesinriktningar som finns idag.
Genom ökad motivation når man troligtvis även en ökad måluppfyllelse då eleverna anstränger sig för
att klara vidare studier.

Genomförande av förslag
Avgörande för genomförandet
• Ömsesidigt intresse. Idag upplevs det som svårt att få kontakt med företag för studiebesök och/eller
prao.
• Tydlig koppling till läroplanen så att det blir relevant för utbildningen i stort och inte en tidstjuv.
Hinder/utmaningar
• Bristande intresse ifrån näringslivet, alternativt ett bristande kontaktnät. Väsby Promotion finns men
kopplingen till skola ligger för tillfället nere.
• Det är svårt för pedagoger att själva ta initiativ till och planera alla samverkansprojekt. Det underlättar
om det finns en koordinator centralt i kommunen som tar initiativ och kontakter med företag, föreningar, universitet och högskolor samt olika verksamheter i kommunen och skapar underlag till samarbetskoncept.
• Ekonomi är definitivt ett hinder.
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Områden i behov av ytterligare förfining
Diskussioner med Väsby Promotion och kommunen.

Åtagande för att förverkliga
Elev

Vara öppen och nyfikna.
Vårdnadshavare

Bidra med kontaktnät och sina egna yrkeserharenheter.
Skol- och förskolepersonal

Vara öppna för att lärande kan ske även utanför klassrummet och att elever kan visa sina kunskaper på många olika sätt.
Politiker

Resurser för koordinering och genomförande.
Tjänstemän

Dokumentera och paketera samverkansprojekt, så att fler skolor kan använda samma upplägg,
oavsett huvudman.
Andra (vilka?)

•
•

Företag och organisationer kan visa sitt stöd och intresse av samverkan i konkret handling.
Om media uppmärksammar samarbeten som sker så kan det dels påverka attityden till skolan
och dels till att fler får upp intresset för att vilka samverka.
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Perspektiv

Engagemang och attityd

Förslag 2
Väsbymodellen
Preciserat förslag
Alla elever som lämnar lågstadiet ska kunna läsa, skriva och räkna. Elever som inte klarar detta
ska få extra resurser utöver skolpengen. Som en sista åtgärd kan sommarskola övervägas.

Koppling till vision och mål
•
•

Alla elever i Väsby skall vara godkända i alla ämnen.
Varje barn/elev skall ges förutsättningar för maximalt lärande. Utan adekvata läskunskaper
har eleven svårt att ta till sig kunskap i samtliga skolämnen.

Genomförande av förslag
Avgörande för genomförandet

•
•

Central funktion för stöd som man som skola kan avropa vid behov då det inte är rimligt att
alla skolor ska besitta alla former av expertiskompetens.
Arbeta utifrån beforskade metoder och beprövad erfarenhet, utvärdera samt omvärldsbevaka
för att hela tiden utveckla metoderna vidare.

Hinder/utmaningar

•
•

En utmaning är att våga bortprioritera vissa saker som man brukar arbeta med i årskurs 1 för
att frigör tid för läsutveckling. Sätter timplanen käppar i hjulet för det?
En utmaning är att få bra verktyg för att kunna dokumentera, visualisera och analysera kunskapsprognoser vid flera tillfällen under varje läsår för att kunna tillföra och omprioritera och
styra om resurser. Learning analytics.

Områden i behov av ytterligare förfining

En koppling till delprojektet Beslutsstöd, för framtagande av det verktyg som nämns ovan.

Åtagande för att förverkliga
Elev

Förändra attityden till lärande. Att plugga ska vara coolt. Eleverna måste inse att det är de som
måste göra jobbet, lägga tiden och anstränga sig för att lyckas.
Vårdnadshavare

•
•

Vikten av att pränta in i sina barn att skolan och lärande är viktigt och att det är barnet som
måste göra jobbet.
Visa tillit till skolpersonal. Underminera inte lärarens auktoritet. Prestigelöshet. Ömsesidigt
förtroende mellan skola och hem.

8

•

•

Skol- och förskolepersonal.

Direkt på morgonen ha koll på elevernas närvaro och vid behov kontakta hemmen. Personliga samtal har visat sig ha mycket positiv inverkan på elevernas fortsatta närvaro.

Politiker

Lita på att de bedömningar av elevernas kunskaper som lärarna gör. Lita på att de är yrkeskompetenta nog att se när extra resurser behöver skjutas till för att eleverna ska nå målen och att skollagen därigenom ska uppfyllas.
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Perspektiv

Organisation och styrning

Förslag
Målstyrning
Målstyrning med ett fåtal mål ca. tre stycken – sköts centralt pengarna från alla skolor.

Preciserat förslag
•

•
•

Överenskommelse via dialog kring målen mellan politiker och fristående huvudmän/kommunala
rektorer 1 gång per termin eller år.

Målen bryts ner internt på skolorna på klassnivå.
För diskussion för just dessa punkter.

Koppling till vision och mål
De övergripande målen är kopplade till detta genom att en bättre målstyrning hjälper till att nå de
övergripande målen.

Genomförande av förslag
Avgörande för genomförandet

•
•
•
•

Att alla deltar på dialogen och kommer fram till en överenskommelses som är olika för olika
huvudmän.
Skapa förtroende och tillit
Uppdrag till utbildningsenheten.
Systemet ska utvecklas och förbättras.

Hinder/utmaningar

•
•
•
•
•

Att få alla engagerade och skapa ömsesidigt förtroende och tillit.
Stort och administrativt arbete.
Lika villkor för alla aktörer.
Respekt för varandras olika roller.
Inom utbildningsområdet saknas kulturen att arbeta proaktivt i målstyrning (målföljning istället för
målstyrning har varit den faktiska praktiken) vilket innebär en utmaning för alla inblandade.

Åtagande för att förverkliga
Elev

Medvetenhet om målen.
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Vårdnadshavare
Medvetenhet om målen.
Skol- och förskolepersonal

Aktivt deltagande och kunskap i målstyrningsprocessen.
Politiker

nämnden bjuder dialogmöte med varje rektor/huvudman. Nämnden lägger ett förslag till tjänstemännen att ta fram ett förslag om hur mötena mellan politiker (med tjänstemän) och rektorer/
huvudmän ska organiseras.
Tjänstemän

Tjänstemännen tar fram ett förslag på hur dialogmötet ska organiseras och hur hela processen ska
se ut.
Andra (vilka?)

Huvudmän behöver vara aktivt deltagande och kunskap om dialogprocessen.
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Perspektiv

Resurser

Förslag 1
Höjd barn-/elevpeng
Faktisk summa som når eleven/barnen

Genomförande av förslag
•
•
•

Prioriteringar i politiska beslut.
Höjd skatt.
Öka skattebasen.

Hinder/utmaningar

•

Pengarna måste komma någonstans ifrån.

Åtagande för att förverkliga
Skol- och förskolepersonal
• Prioriteringar av den totala summa som når skolan.
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Perspektiv

Resurser

Förslag 2
Ansvar för lokaler
Den kommunala regin kan välja att lyfta ut ersättningen för lokaler och låta det gå till fastighetsägaren. Fastighetsägaren sköter då lokalerna och kostnaderna för detta. Snittkostnaden för lokaler
läggs då utanpå skolpengen vid utbetalning till fristående regi.

Koppling till vision och mål
Frigör tid och eventuellt pengar till det pedagogiska arbetet.

Genomförande av förslag
Omvärldsbevakning med risk och konsekvensbeskrivning innan genomförande.
Avgörande för genomförandet
Hinder/utmaningar

•
•
•
•
•

Pengarna går inte till elever och utveckling.
Arbetsmiljöansvaret – Måste regleras i hyresavtal.
En ny möjlig konfliktyta mellan prioriteringar mellan fastighetsutveckling och
skol(verksamhets)utveckling.
Hur långa avtal ska skrivas.
Säkerställa konkurrenskraften i hyresnivån.

Områden i behov av ytterligare förfining

•
•

Vilka delar av skolpengen behöver förtydligas? (T.ex. kostnader för beredskap att ta emot
elever, kostnader för ”overheadkostnader”)
System för kvalitetskontroll. Inklusive ekonomisk kvalitetskontroll.

Åtagande för att förverkliga
Skol- och förskolepersonal

Förhandling kring att få ner hyreskostnaden.
Politiker

Beslutsnivå
Tjänstemän

Kontors/förvaltningschef ansvarar för att omvärldsbevaka inför beslutet. Vid arbetet ska olika
perspektiv/roller bevakas och inte enbart genomföras av tjänstemän och politiker.
Andra (vilka?)

Hyresvärden ansvarar för kvalitet på upphandling.
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Perspektiv

Resurser

Förslag 3
Öka differentieringen av resurser
Preciserat förslag
Öka differentieringen av resurser för att höja lägsta nivån. Detta kan ske genom ekonomisk fördelning
(SALSA), styrande av personella resurser.

Genomförande av förslag
Avgörande för genomförandet

Acceptans för att det ger till några och tar från andra.
Hinder/utmaningar

Vilka är de förväntade effekterna? Tror vi att det blir en stor skillnad i ersättning mellan skolor
och vilken effekt får då det?
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Perspektiv

Tillit och förtroende

Förslag 1
Arenor för möten –
fadderskap/kontaktpolitiker
Preciserat förslag
En politiker ska ha ett särskilt ansvar för varje skola.

Genomförande av förslag
Avgörande för genomförandet

•
•
•
•
•
•

Finns ett viktigt värde som är värt att satsa på men det krävs att systemet får legitimitet.
Bör vara frivilligt både för skola och politiker.
Även andra politiker möjligt, inte bara från nämnden.
Ska inte ersätta kontakten mellan tjänstemän i kommunen med skolorna.
Krävs ett ramverk och riktlinjer om varför vi behöver fadderskap som utformas gemensamt.
Alternativ att rektorer kommer till nämnden och berättar om skolan oftare. Viktigt att information från skolan når politiker. Kontinuitet.

Hinder/utmaningar

•
•
•

Olika politiker har olika förutsättningar att hinna vara delaktiga i ”sin” skola.
Har funnits förut, hur fungerade det då?
En politiker som driver frågor för att man har kunskap om en specifik skola och inte helheten. Likgiltigheten. Krävs insyn i flera skolor. Krävs tydligt syfte för att undvika.

Åtagande för att förverkliga
Elev

•
•
•
•
•

Berätta för elever att/hur de kan ta kontakt med politiker.
Ordna frukostmöten med politiker.
Vara öppen med det positiva men även problembeskrivningen.
Bjud in politiken i skolan, spontant.
Ökad dialog mellan tjänstemän/politiker/skola.

Politiker

•
•

Initiativet ska komma från politiken/tjänstemän.
Erbjuda skolorna, och ta del i det som redan sker. Fråga vad skolorna ska jobba med i det systematiska kvalitetsarbetet och delta. Inte inspektera.
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•
•
•
•

Ska komma överens om strukturen, inte samma för alla.
Café fullmäktige. Bjud in elever och allmänhet. Forum för dialog.
Ha förtroende för skola och lyfta de positiva sakerna.
Ökad dialog mellan tjänstemän/politiker/skola.

Tjänstemän

•
•

Strukturen ska tjänstemännen hjälpa till med.
Ökad dialog mellan tjänstemän/politiker/skola.
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Perspektiv

Tillit och förtroende

Förslag 2
Arenor för möten – kollegialt lärande
Preciserat förslag
Dela med sig av kunskap, mellan lärare och mellan huvudmän.

Genomförande av förslag
Avgörande för genomförandet

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hitta nyckelområden som man kan samarbete för.
Tjänar mycket på att kollegialt lärande, även mellan huvudmän.
Hitta områden som man är överens om att det är viktigt för alla skolor.
Alla har sitt kvalitetsarbete. Hitta gemensamma fokusområden.
UBN/UBE bör ansvara för att samarbete kollegialt lärande sker mellan huvudmän. Det
handlar i grunden om Väsbys barn oavsett huvudman. Hur bjuder vi in fristående skolor?
Begränsa fokusområden, fokusera på dem. Tänk långsiktigt!
Alla i mål är ett gott exempel, bjuda in alla huvudmän? Vid gott resultat, sprids automatiskt.
Lärares engagemang viktigast!
Samarbete om pedagogik finns mellan huvudmän och det är önskvärt, ge dem en arena.

Hinder/utmaningar

•
•
•

Olika huvudmän har olika viljor, olika inriktningar. Fokusera på det gemensamma i samarbete
mellan skolor.
Tiden är knapp, hinner inte alltid med kollegialt lärande. Två timmar i veckan schemalagt.
Hur får man fristående skolor att vilja vara med? Fristående skolor har ofta bättre resultat,
varför ska man då följa kommunala initiativ i kvalitetsarbete?

Åtagande för att förverkliga
Skol- och förskolepersonal

•
•

Bjud in andra huvudmän till utbildningar.
Se till att bra exempel sprids i exempelvis media.

Tjänstemän

•
•
•
•
•

Bjud in till utbildningar, liknande Så funkar det.
Se till att alla huvudmän förstår vikten av att delta. Innehållet viktigt, lockar i längden.
Ansvara för uppföljning och utvärdering.
Se till att goda exempel kommer fram.
Se till att bra exempel sprids i exempelvis media.
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Perspektiv

Tillit och förtroende

Förslag 3
Arenor för möten – skola och hem
Preciserat förslag
Skapa nya arenor för möten mellan skola och hem.

Genomförande av förslag
Avgörande för genomförandet

•
•
•
•
•
•

Samverkan krävs mellan skola och hem.
Tydligt vad rektor, lärare och barn ska förmedla. Vad är förälderns roll?
Skolan har en kompensatorisk roll. I gymnasiet berättar man för eleverna ett antal punkter
eleven måste följa för att lyckas. Tydligt vad som krävs av eleven. Gör du det här kommer du
att lyckas.
Samma sak kan göras mot föräldrar. Berätta för föräldrarna vad de kan bidra med. Ge föräldrar ett antal saker de bidra med. – t.ex. kom mätt till skolan, gå in på skolportalen, utsövda,
prata bra om skolan, fråga om hur barnen har haft det.
Former för möten? Frukostmöte?
Ett sätt att erövra förtroende från föräldrar.

Hinder/ utmaningar

•
•

Sluta med arenor som inte funkar.
Ligger inte inom mandatet att styra föräldrar.

Åtagande för att förverkliga
Vårdnadshavare

•
•

Efterfölja det som skolan tipsar om.
Delta i frukostmöten.

Skol- och förskolepersonal

•
•
•
•

Frukostmöten.
Förklara vad som krävs av föräldrar.
Exemplet, hälsa eleverna välkommen till skolan. Hitta bra exempel och sprid.
Sluta med arenor som inte funkar. Våga förändra.

Politiker

Sluta med arenor som inte funkar. Våga förändra
Tjänstemän

Sluta med arenor som inte funkar. Våga förändra.
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