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Tillsammans 
når vi  

toppen!

Vimmerby
kommun



Vi gör vårt bästa! 
– genom att ha fokus på uppdraget 

–  genom att ha höga förväntningar och  
utmana både barn, elever, föräldrar  
och medarbetare 

Vi lyckas! 
 –  genom att synliggöra framgångar och  

goda exempel 

– genom att ha tilltro till allas förmåga 

 –  då barn, elever och föräldrar uttrycker 
nöjdhet 

– genom att kommunicera och informera

Vi lär oss massor! 
 –  genom nyfikenhet och genom att ta till 

oss andras idéer 

– genom att lära av de som är bäst 

–  genom att feedback är ett naturligt inslag  
i vardagen

Tillsammans når vi toppen! 
 – genom att lära av varandra 

 – genom att lära av aktuell forskning 

– när vi stödjer varandra 

 –  genom att vara goda ambassadörer  
för varandra  

För Vimmerby kommuns barn och elever innebär det att både  
tjänstemän och politiker håller fokus på kunskap och ökad måluppfyllelse, 
vilket i förlängningen kommer att ge förbättrade studieresultat. 

Vi ska bli bäst!

Jag vill, jag lär, jag kan,  
jag behövs!
Du är viktig för Vimmerbys fram-
tid. I Astrid Lindgrens figurer finns 
styrkan och viljan till framgång. 
Framgång föder nya framgångar. 
Att vilja är att alltid gå vidare och 
utvecklas. Vi vill ha en skola som till-
sammans med arbetsliv ger dig din 
bästa framtid. I vårt uppdrag ingår 
att skapa goda förutsättningar för 
allas lärande oavsett om du är barn, 
elev, student eller vuxenstuderande.

Camilla Stridh, ordförande  
Tomas Peterson, vice ordförande.

2017    
ska Vimmerby kommun 
vara bland de tio bästa 
skolkommunerna.

2020    
ska Vimmerby vara 
Sveriges bästa 
skolkommun. 
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Kunskap är kul!
– Kunskap och resultat

Välutbildade, kompetenta och engagerade 
medarbetare skapar möjligheter för alla barn 
och elever att nå mål de själva inte trodde var 
möjligt. Pedagogerna ska ha goda kunskaper 
inom informations- och kommunikations-
teknik (IKT) och lärande och tillgången till 
datorer och andra tekniska läromedel är god i 
all pedagogisk verksamhet.  

Alla barn, elever och medarbetare i Vimmerby 
kommun har den gemensamma synen att 
alla kan och vill. Förskolor och skolor skapar 
lärmiljöer där barn och elever stimuleras till 
optimal utveckling. 

För att nå de uppsatta målen 2017 och 2020 
ska fem områden vara vägledande: kunskap 
och resultat, värdegrund och likabehandling, 
motivation och delaktighet, kultur och ska-
pande samt skola och arbetsliv.

Trygghet är viktigt!
– Värdegrund och likabehandling 

Kommunens skolmiljöer är drogfria och 
upplevs som välkomnande och trygga för alla. 
Studiero i klassrummen är en självklarhet. 
Alla förskolor och skolor arbetar aktivt för en 
miljö fri från kränkande behandling, diskri-
minering eller trakasserier.  

Kultur utvecklar!
– Kultur och skapande 
Med utgångspunkt i bland annat Astrid 
Lindgrens författarskap får barn och elever 
pröva, utveckla och uppleva olika former av 
estetik och kultur. Kulturgarantin är navet i 
de estetiska lärprocesserna och uttrycksfor-
merna är många och varierade.

Nätverk gör underverk!
– Skola och arbetsliv

Kontakten med arbetslivet är en naturlig  
del genom hela skolgången. Genom lärande 
möten får både pedagoger, barn och elever 
veta mer om och lära känna arbetslivet i 
Vimmerby kommun. I samverkan, kunskap 
och tillväxt möter skola och arbetsliv  
morgondagens behov tillsammans.

Motivation skapar  drivkraft!
– Motivation och delaktighet 

Genom delaktighet och inflytande skapas 
inre motivation som gynnar både personlig 
utvecklig och lärande. Medarbetarna upp-
lever Vimmerby kommun som en positiv 
arbetsplats, där kompetens och framåtanda 
tas till vara.



Systematiskt kvalitetsarbete  
– en förutsättning för utveckling

I alla förskolor och skolor i Vimmerby 
bedrivs det ett systematiskt kvalitetsarbete. 
Det systematiska kvalitetsarbetet innebär 
att verksamheterna tar reda på hur det ser 
ut, analyserar vad det beror på och sedan tar 
fram konkreta förbättringsåtgärder vilka ska 
leda till ökad måluppfyllelse.

Under ett verksamhetsår genomförs ett 
antal enkäter där medarbetare, elever, vård-
nadshavare och chefer lämnar sina syn-
punkter på hur skolorna i Vimmerby lever 
upp till sitt uppdrag. Genom att tillsammans 
diskutera och analysera sammanställningar 
av betygsresultat eller svaren på olika enkäter 
får man svar på frågan Var är vi?. Diskussioner 
på klassråd, på föräldramöten, i personal- 
grupper och på chefsmöten är en förutsätt-
ning för att det systematiska kvalitetsarbetet 
ska leda till utveckling.

Det räcker inte att ta reda på Var är vi? utan 
verksamheterna måste på alla nivåer också 
diskutera varför resultatet ser ut som det 
gör och hur man vill att det ska se ut, Vart 
ska vi? När målsättningen Vart ska vi? är 
klar blir det dags för varje skola och varje 
arbetslag att ta fram en handlingsplan med 
konkreta åtgärder för ökad måluppfyllelse, 
Hur gör vi?.

Helhetsbilden i relation till 
andra kommuner

De pedagogiska verksamheternas kvalitet i 
Vimmerby jämförs med andra kommuners 
kvalitet, genom Sveriges Kommuner och 
Landstings rapporter Öppna jämförelser, 
nationella databaser av olika slag, statistik 
från Skolinspektionen och Skolverket m fl.
 
Du är viktig för kvalitetsarbetet
För att få en rättvis bild av hur varje enhet 
fungerar är både medarbetare, barn/elever 
och vårdnadshavare inblandade i arbetet. 
Genom enkäterna lyssnar vi in allas åsikter 
och ju fler som deltar i diskussionerna, desto 
bättre blir utgångsläget för att utveckla verk-
samheterna.
 
Genom att lämna synpunkter till förskolan 
eller skolan bidrar du också till att skapa en 
bättre bild av vad som fungerar och inte. Alla 
synpunkter sammanställs och helheten presen-
teras årligen för nämnden. Läs mer om hur du 
lämnar synpunkter på förvaltningens hemsida. 

Hur blev det? Var är vi?

Vart ska vi?Hur gör vi?

Skolutvecklingsdokumentet, som fastställdes vid barn- 
och utbildningsnämndens sammanträde 2015-05-20 är 
nämndens styrning av kommunens pedagogiska verk-
samheter. Dokumentet ska även vara vägledande för 
fristående pedagogiska verksamheter inom Vimmerby 
kommun som finansieras av kommunala medel.   
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Barn- och utbildningsförvaltningen
Vimmerby kommun

Stadshuset
598 81 VIMMERBY 

Telefon +46 492 76 90 00

www.vimmerby.se/barn-utbildning

Vimmerby kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen

Vimmerby kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen


