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Bilaga
Redovisning av vidtagna samt planerade åtgärder
Område: Kommunbeslut

Skolinspektionens bedömning
Lomma kommun måste vidta följande åtgärder för att
förbättra arbetet inom bedömningsområdet:

Åtgärder som vidtagits med utgångspunkt i Skolin- Åtgärder som planeras vidtas, med utgångspunkt i
spektionens bedömning och motivering
Skolinspektionens bedömning och motivering

Undervisning och lärande:
På vårens konferens med Barn- och utbildningsnämnden och
Utbildningen inom huvudmannens skolväsende och fritidshem ska var ansvariga tjänstemän diskuterades Skolinspektionens förelägganden. Bristerna i likvärdigheten mellan olika områden och
likvärdigt inom varje skolform.
verksamheter uppmärksammades.

Uppföljning och utveckling av utbildningen:
Huvudmannen ska ge rektorerna förutsättningar att ta sitt ansvar i
enlighet med bestämmelserna i skolförfattningen.

En organisatorisk förändring inom Resurs- och lärcentrum har
diskuterats och planerats.

Uppföljning och utveckling av utbildningen:
Huvudmannen samlar varje kvartal in en mängd uppgifter från
Huvudmannen ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete som består verksamheten i form av redogörelser och kvalitetsmått. Dock
i planering, uppföljning och utveckling av utbildningen.
måste analysen och åtgärdsplanerna bli tydligare för huvudmannen.
Uppföljning och utveckling av utbildningen:
Det systematiska kvalitetsarbetet ska inriktas mot de mål som finns
för utbildningen i skolförfattningarna.

I 2014 års nämndsplan och i det systematiska kvalitetsarbetet
kommer verksamheternas likvärdighet att uppmärksammas och
huvudmannen kommer att följa upp likvärdigheten i alla verksamheter. En översyn av resursfördelningsmodellen pågår i syfte att
nå högre grad av likvärdighet. Det gäller såväl effekterna av den
snabba elevökningen och lokalernas utformning som en likvärdighet i tillgången på läromedel och IT-utrustning.
Huvudmannen kommer att göra en förändring i elevstödsorganisationen som ger varje rektor/förskolechef större rådrum att ta det
ansvar för elever i behov av stöd som skolförfattningarna kräver.

Det systematiska kvalitetsarbetet ska organiseras så att det är
lättare att följa upp resultat och jämföra dessa. Fokus bör ligga på
att tidigt kunna uppmärksamma kvalitetsförsämringar och genast
kunna vidta åtgärder. Analysarbete av insamlade ”nyckeltal” från
verksamheterna och åtgärdsplaner utifrån dessa resultat kommer
att arbetas in i det systematiska kvalitetsarbetet.
Varje år samlas data in från skolans verksamhet kring de mål som Kvalitetsarbetet kommer att omfatta alla verksamheter på ett mer
finns för utbildningen i skolförfattningarna. Arbetet med att ta fram systematiskt sätt. Nämndsplanen ska tydligare än tidigare peka
en ny nämndsplan har startat.
på vilka nationella mål som nämnden avser att prioritera och följa
upp.

/

Postadress

Besöksadress, Kommunhuset

Telefon, växel

Telefax, växel

Internet

Kommunhuset
234 81 LOMMA

Hamngatan 3
Lomma

040-641 10 00

040-641 13 90

http://www.lomma.se

