NÄMNDSPLAN och VERKSAMHETSPLAN 2012
Samtliga verksamheter
Lomma kommun ska präglas av tolerans, öppenhet och respekt för individens integritet.
Trakasserier, mobbning och främlingsfientlighet accepteras inte.
Verksamheterna ska genomsyras av ett aktivt värdegrunds- och likabehandlingsarbete.
Verksamhetsplan
- Verksamheterna arbetar aktivt och framgångsrikt för att motverka kränkande
behandling.

Alla kommunala verksamheter ska präglas av ett framtidsinriktat och långsiktigt hållbart
miljöarbete för kommande generationer.
Verksamheterna ska prioritera ett aktivt miljöarbete med
källsortering/avfallshantering.
Verksamhetsplan
- Verksamheterna genomför ett aktivt och framgångsrikt miljöarbete med bland annat
källsortering/avfallshantering.

Förskola, Grundskola, Gymnasieskolans preparandutbildning
och programinriktat individuellt val
Kunskapen ska stå i centrum och en anda av samarbete och tolerans ska prägla våra
skolor. Alla barn och ungdomar ska, med respekt för att vi alla är olika, kunna utbilda sig
och utvecklas så som varje individ önskar och har fallenhet för.
Verksamheterna ska hålla högsta kvalitet så att eleverna är väl förberedda för fortsatta
studier.
Verksamhetsplan
- Förskolan använder sig av ett lekinriktat arbetssätt för barnens utveckling och lärande.
- Skolan använder sig av arbetsformer som stödjer elevernas nyfikenhet och kreativitet.
- Förskolan och skolan samarbetar med förskoleklass, skolor och fritidshem för att
stödja barnens/elevernas allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.
-

Förskolan och skolan gör barnen/eleverna delaktiga så att de kan påverka
verksamhetens innehåll och utformning.
Förskolan och skolan har god kontakt och samverkan med hemmen.
Skolan har väl utvecklade kontakter med företag, arbetsliv och närsamhället.

Kommunen ska placera sig bland de 10 % högst rankade kommunerna när det gäller
mätning enligt meritvärdet.
Verksamhetsplan
- Behöriga och lämpliga pedagoger rekryteras.
- Lärarna i grundskolan tydliggör målen för sina elever.

Skolmiljöerna, både inomhus och utomhus, ska utformas så att de bidrar till social
trygghet och främjar hälsa, kreativitet och välbefinnande.
Verksamhetsplan
- Alla på skolan tar ansvar för sin fysiska och psykiska närmiljö.
- Förebyggande hälsoarbete som främjar en god livsstil genomförs.

All kommunens administration och service, både internt och i dialog med medborgarna,
ska vara modern och rationell.
E-tjänst för anmälan till barnomsorg ska införas.
Verksamhetsplan
- Implementering av e-tjänst för anmälan till barnomsorg genomförs i samverkan med
IT-enheten.

Kostenhet
Alla kommunala verksamheter ska präglas av ett framtidsinriktat och långsiktigt hållbart
miljöarbete för kommande generationer.
Inköp av ekologisk mat ska öka med nationella målet som riktpunkt.
Verksamhetsplan
- Andelen ekologiska livsmedel är 15 % 2012.

