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Vi sätter fokus på välskötthet
I våra verksamheter är barns och elevers
lärande i fokus. Alla barn och elever ges
möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Ljusdals barn och elever får den
utbildning de har rätt till.
För att detta ska vara möjligt behöver hela
skolorganisationen vara välskött. Varje skolenhet ska ha en tydlig idé, tydliga arbetsprocesser, en tydlig arbetsorganisation och en
genomtänkt systematik för uppföljning och
utveckling som utmärker en välskött organisation.
I en välskött organisation finns ett kreativt
tillsammansarbete inom ramen för tydliga
mål och strukturer. En välskött organisation
kännetecknas av professionalism, arbetsglädje, tillit och dynamik.

I en välskött organisation är ekonomin sund
och resultaten goda över tid. En välskött organisation uppskattas av alla de som är beroende
av den; barn och elever, medarbetare, samhälle
och oss som ägare.
Att Ljusdals skolorganisation är välskött är
förutsättningen för att vi politiker i utbildningsnämnden ska kunna ta vårt ansvar så att
• Nämnden lever upp till skollag, läroplaner
och kommunens mål för utbildning
• Ljusdals barn och elever får den utbildning
de har rätt till
• Varje skattekrona används effektivt och
kommer barn och elever till nytta

Vår grundsyn
Det är i skolenheten som skolutveckling sker och som barns och elevers
bildning, tänkande och kunskaper
utvecklas.
Läraren är den viktigaste resursen för
att barnet/eleven ska nå utbildningens
mål.
Skolledaren är den viktigaste ledningsresursen för att utveckla skolenheten
till en välskött organisation som ger
medarbetarna rätt förutsättningar att
utföra ett gott professionellt arbete.

Våra mål
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Når läroplanens mål i alla ämnen
Tar ansvar för och utövar inflytande
över sina studier
Når läroplanens resterande mål
Är trygg, trivs och har arbetsro
Upplever undervisningen som tillgänglig

Våra mål

Vi sätter fokus på det systematiska
kvalitetsarbetet

Har en av nämnden godkänd plattform för
en välskött organisation

I syfte att öka kvaliteten i verksamheten och
måluppfyllelsen för barn och elever är det systematiska kvalitetsarbetet inriktat på utveckling av organisationens arbetssätt och kvalitet,
och går hand i hand med arbetet att utveckla
en välskött organisation.

Är hållbart välskött med de kännetecken
som förknippas med välskött organisation

• Vi följer systematiskt upp, analyserar,
reflekterar och lär.
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• Vi beslutar och planerar.
• Vi genomför, för att därefter återigen
följa upp, analysera, reflektera och lära...

Vår huvuduppgift
Att skapa en välskött skolorganisation är
nämndens huvuduppgift som huvudman
och ägare.
Våra fastställda riktlinjer för ledning och
styrning av Ljusdals skolorganisation utgör
grunden för ett sådant arbete.
Arbetet kommer att involvera alla delar i
skolorganisationen från enskild medarbetare
till nämnd.
Målet är att hela organisationen år 2022
är välskött, så som det definierats i våra
riktlinjer.

