Systematiskt kvalitetsarbete på Källby Gård
D

SYFTE/FOKUS

RESULTAT

Vad?
Att utveckla ett dynamiskt kvalitetsarbete i vardagen där man
kontinuerligt och ständigt ställer sig frågorna:

Vad har vi uppnått så här långt? framgångar, men
även svårigheter/utmaningar?
Årshjul har utarbetats
Ledningsgruppen tänker annorlunda kring våra
uppföljningar. Fokus ligger idag på:

Innan vi startade med projektet låg fokus på antal
aktiviteter och vad man gjort. Svårigheter som
fortfarande kvarstår är hur man rent praktiskt kan
dokumentera våra uppföljningar och utvärderingar
på ett enkelt och övergripligt sätt. Alltså frågor
kring ”designen” behöver lösas.

FORTSATT ARBETE
Årshjulet skall vi fortsätta att förädla.
Nytt strategimöte är inbokat med skolans
ledningsgrupp för att diskutera en design för
uppföljning och utvärdering kopplat till vårt årshjul.

ARBETSSÄTT
Arbetet har varit en ”medskapande arbetsform” med fokus
på NYTT, NYTTIGT och NYTTIGGJORT.

Vi har funderat över vilka framtida utmaningar
skolan har och hur detta kommer påverka oss i allt
större utsträckning. Att hitta verktyg för att hantera
elever som i dagens samhälle kallas för ”the
unteachables” är några stora utmaningar som
väntar oss. Hur organiserar man framtidens lärande
och fångar upp dessa elever?
Hur följer man upp kunskaper och resultat i
framtiden?

KONTAKT
Rektor med ledningsgrupp samt kommunutvecklaren tillika
delprojektledare och inspiratör har analyserat vart vi
befinner oss nu samt framtida önskat läge.
Det formella lärandet har Högskolan i Karlstad bidragit med
vid sitt besök då de talade om likvärdighet och
systematiskt kvalitetsarbete i skolan
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Frågor som ständigt diskuterats är: Vad funkar bra idag?
Vad kan man bygga vidare på? Hur ser vi på framtidens
design och lärande beträffande systematiskt
kvalitets arbete?
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