
Vision för Laholm kommuns grundskolor

www.laholm.seJuni 2014

Alla ska ständigt utvecklas!

Vägen till högre måluppfyllelse

Vårt mål är att nå mycket goda resultat. Tillsammans kan vi åstadkomma 
många förbättringar. Visionen styr vilka mål vi arbetar mot.

Vi har valt att fokusera på
• rektors ledarskap 
• lärares arbete tillsammans med eleverna 

Vi vet att det även finns andra faktorer i skolans omvärld som påverkar  
resultaten men vi fokuserar på att förändra och förbättra kvaliteten i  
undervisningen och lärandet. Vi har höga förväntningar på att all personal 
som arbetar i skolan är kompetenta, engagerade och arbetar medvetet för att 
skapa goda relationer samt har en uppfattning om att alla elever kan lära. 
Detta förhållningssätt leder till att elevernas självtillit och motivation till 
lärande förstärks.

Barn- och ungdomsnämnden



”Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och 
få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna 
svårigheter. Varje elev ska utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt 
stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga.” - Lgr-11

Visionen ”Alla ska ständigt utvecklas” är en stark viljeriktning och   
ledstjärna för att kunna forma och utveckla Laholms skolor till att bli ännu 
bättre. Vi fokuserar på rektors och lärares roll i arbetet för förbättrade  
resultat. Utgångspunkten är att en skicklig rektor, lärare eller annan person 
i skolans verksamhet är en professionell aktör. Utifrån erfarenheter och 
kunskaper väljer de genomtänkta strategier och blir allt skickligare med 
tiden. Det handlar om hur läraren kopplar samman forskning, kunskap och 
erfarenhet i interaktion med elever. Det är i undervisningen det händer!

Varken vetenskap eller beprövad erfarenhet ger enkla lösningar på de  
utmaningar som finns i en skola eller har bestämda svar på hur man ska 
handla i undervisningen. Den ger dock vägledning till vad som påverkar 
elevernas studieresultat positivt. Alla som arbetar inom skolan har ett ansvar 
att anamma olika framgångsrika strategier tillsammans med den kunskap 
man har om vad som fungerar med aktuella elevgrupper på skolan. Vi ska 
ständigt prova och utvärdera olika strategier. Det är då det händer något 
positivt med elevernas lärande.

Alla ska ständigt utvecklas! Förväntningar på rektor

Rektor strukturerar arbetet i skolan så att det pedagogiska uppdraget sätts i 
fokus och att utveckling av skolans interna arbete sker.

Rektor pekar ut färdriktningen på skolan genom att sätta tydliga mål för 
skolan. 

Rektor ansvarar för att den övergripande inriktningen för arbetet omsätts i 
praktisk handling i varje lärares undervisning.

Rektor leder lärare genom att leda ett ständigt pågående processarbete om 
lärande. 

Rektor tar ansvar för undervisningens kvalitet genom att systematiskt  
besöka och följa upp undervisningen samt föra kontinuerliga diskussioner 
med lärarna om undervisningen. 

Rektorn ansvarar för att skolans resultat följs upp, utvärderas och analyseras 
i förhållande till de nationella målen och kunskapskraven.

Rektor ansvarar för att skapa förutsättningar så att hemmen får del av den 
utveckling som sker hos varje elev.
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Alla 
Alla elever i skolan i Laholm ska stimuleras, handledas, stödjas samt  
utmanas så att resultaten i Laholms skolor höjs. Alla har rätt till god  
kvalitativ utbildning och kunskapsutveckling i en trygg miljö.

Ska
Ordet ”ska” är ett ord som innebär att det är skolans uppdrag och allas 
ansvar. Alla personer i skolans verksamhet ska göra sitt yttersta för att varje 
elev ska utvecklas maximalt.

Ständigt Utvecklas 
Våra skolor måste ständigt utvecklas. Elever, rektor och all personal i 
skolan måste ständigt utvecklas. Skolans uppdrag är att försöka om och om 
igen för att finna de vägar som leder till framgång och ”lyckanden”. Vi ska 
ständigt pröva nya metoder, följa upp dem och utveckla dem. Det handlar 
även om att finna vägar till en varierad och balanserad sammansättning av 
innehåll och arbetsformer.
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“Promise me you’ll always remember: 
You’re braver than you believe, 

stronger than you seem 
and smarter than you think.” 

       - A. A Milne
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Formativ bedömning:
Läraren tydliggör för eleven hur den ligger till i förhållande till   
kunskapskraven och ger vägledning så att eleven förstår hur hon eller han 
ska göra för att komma längre i sin kunskapsutveckling. Denna återkoppling 
sker kontinuerligt och i konstruktiv anda till eleven. 

Uppföljning, utvärdering och analys
Lärarna följer upp, utvärderar och analyserar verksamheten systematiskt 
tillsammans. Lärarna för kollegiala samtal om lärandet som leder till  
förändring och förbättring. 

Samarbete med hemmen
Alla som arbetar i skolan skapar goda och förtroendefulla relationer med 
hemmen och ser hemmen som en viktig samarbetspartner för lärande.  
Återkoppling till hemmen sker via dokumentation och samtal. 

Förväntningar på lärare:

Tilltro:
Läraren har en tilltro till elevernas förmåga och ställer utifrån detta krav 
som leder till lärande bortom elevens rådande nivå och kapacitet. Denna 
tilltro stärks genom att läraren utmanar och stödjer eleven i    
lärandeprocessen. 

Variation:
Läraren utgår från att elever är olika och har olika tillvägagångssätt för att 
nå ett mål. Detta görs genom att ha en omfattande och rik    
undervisningsrepertoar och en anpassning av undervisningens form och 
innehåll. Läraren ger eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att arbeta 
såväl självständigt som tillsammans med andra.

Holistisk syn:
Läraren arbetar utifrån helheten, ger eleverna överblick och sammanhang 
samt samarbetar över ämnesgränserna. Läraren ser även omvärlden som ett 
naturligt inslag i lärandet.

Tydlig ledare:
Läraren skapar förutsättningar och pekar tydligt och kontinuerligt ut  
riktning för lärandet genom målrelatering, struktur och förankring i aktuella 
styrdokument. Läraren hjälper eleverna att fokusera på rätt saker, följer upp 
tidigare aktiviteter, återkopplar adekvat, repeterar viktiga principer samt 
reflekterar över lärandet tillsammans med eleverna.

Inflytande/Delaktighet:
Läraren ser eleverna som medskapare av sitt eget lärande och tar hänsyn till 
elevernas erfarenheter, kunskaper, nyfikenhet, idéer, intressen och förslag.


