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Förord 
I denna nämndsplan för Säters barn- och utbildningsnämnd beskrivs nämndens uppdrag utifrån 
de av kommunen fastställda strategiska målen baserat på den av kommunfullmäktige fastlagda 
visionen och ekonomiska ramar, samt de lagar och förordningar som ges i statliga styrdokument. 

Utbildningen i Säter ska enligt planen garantera alla våra elever utifrån deras olika förutsättningar 
en möjlighet att skapa sig själva ett hållbart liv med egen försörjning och som är till gagn för 
samhället. Enligt nämnden sker detta bäst genom att verksamheten styr lärandet så att detta 
hänger ihop från första dagen i förskolan till den dag eleverna lämnar utbildningen i Säter. 

Nämndsplanen pekar ut tre olika huvudprocesser för arbetet. Processerna stöds bland annat av 
tre strategier.  

Nämnden vill i denna plan lyfta fram trygghet och studiero i klassrummen och läsförståelse som 
två viktiga och prioriterade mål. Lärandet skall hänga ihop från förskolan till att eleverna lämnar 
utbildningen i Säter. Trygghet och studiero har nu mer aktivt införlivats i både strategierna och 
den därtill kopplade verksamhetsplanen. Nämnden verkar för ett konstruktivt samarbete i dessa 
frågor med både elever, föräldrar och pedagoger på alla nivåer. Speciellt tycker nämnden att 
trygghets- och studiefrågan är viktig efter att ha studerat Skolverkets publikation om kvalitetsar-
betet i skolan. Där står att läsa att både elever och föräldrar anser att vi skall arbeta mer aktivt 
med denna fråga. Målet för nämnden är att eleverna när de lämnar utbildningen i Säter skall ha 
utvecklat sin kreativa förmåga samt känna sig trygga i sina kunskaper. 

Nämnden vill också lyfta fram och ge stöd till det betydelsefulla arbetet som förvaltningen gör 
avseende sjukskrivning och vikarie bristen. Detta är viktigt för att skapa en bra arbetsplats. 

Avslutningsvis vill nämnden lyfta fram det betydelsefulla arbetet inom Kulturskolan där eleverna 
får erfarenhet av estetiska lärprocesser och får uppleva hur dessa kan utveckla och fördjupa lä-
randet. 

 

 

Håkan Karlsson 
Ordförande  
Barn- och utbildningsnämnden 
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Inledning 
I nämndsplanen förtydligas de ansvarsområden och uppdrag som kommunfullmäktige överläm-
nat till nämnden genom reglementet samt den av fullmäktige beslutade visionen med de strate-
giska målen. 

Syftet med nämndsplanen är att tydliggöra inriktningen samt beskriva hur barn- och utbildnings-
nämnden avser att ta sig an fullmäktiges uppdrag inom fastställda ekonomiska ramar. 

Utifrån dialog med verksamheten beslutar barn- och utbildningsnämnden vilka prioritering-
ar/strategier samt vilka indikatorer som ska följas upp och kontinuerligt återrapporteras till 
nämnden. 

Nämndsplanen beslutas av barn- och utbildningsnämnden och revideras årligen. 

Ansvar enligt reglemente och övriga styrdokument 

Aktuella styrdokument/lagar 

Verksamheten för förskola och skola är reglerad i skollagen och riktad till huvudmannen men 
också direkt riktad till professionen, till rektor och lärarna. Syftet med detta är att tydliggöra pro-
fessionens ansvar som rättsgarant för att barnen och eleverna får det som föreskrivs och har rätt 
till samt säkerställa en likvärdig skola i Sverige. 

Nationella mål ska uppnås med hjälp av lokala resurser. Den inbördes ”hierarkin” lagarna emellan 
innebär att en speciallag alltid gäller framför en allmän lag vid en eventuell intressekonflikt. 
Kommunallagen är en allmän lag och skollagen är en speciallag, precis som socialtjänstlagen och 
arbetsmiljölagen. 

Till skolans styrning tillkommer utöver skollagen förordningar, läroplaner, föreskrifter och all-
männa råd. 

Exempel på andra styrande lagar är kommunallagen, personuppgiftslagen, arbetsmiljölagen, ar-
betstidslagen, socialtjänstlagen, sekretesslagen m.fl. 
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Säters kommuns vision 

Säter är en välkomnande kommun. 

 Vi bygger framtiden genom engagemang och samarbete. 

 Vi skapar framtidstro och livskvalitet. 

 Vi strävar mot ett ekologiskt, ekonomiskt och ett socialt hållbart samhälle. 

Visionen utvecklas i ett antal ”fokusområden”: 

Ett rikare liv 

Alla människor har behov av att känna samhörighet. Fritid är den tid vi inte är i skola eller på 
jobb. Rik fritid innebär rekreation och social gemenskap som är tillgänglig för alla. Rik fritid sti-
mulerar och skapar välbefinnande. Fler människor ska kunna utöva och ta del av det ökande ut-
budet av organiserade och oorganiserade aktiviteter och sysselsättningar. 

Ett miljöarbete på väg mot en hållbar kommun 

Säters kommun tar sitt ansvar för vår gemensamma framtid. De nationella och regionala miljö-
målen ligger till grund för ett ansvarsfullt och strategiskt lokalt miljöarbete. Kommunens verk-
samheter ska utveckla ett förhållningssätt som innebär kloka beslut och agerande utifrån ett mil-
jöperspektiv. Vi ska bidra till att öka kunskap, förmåga och motivation till ett miljö- och klimat-
medvetet förhållningssätt. 

En omsorgsfull boendeutveckling 

I Säters kommun ska det alltid vara möjligt att bo i miljöer som är hälsofrämjande och som upp-
levs passa den egna levnadssituationen. I all planering och byggnation är hållbarhet prioriterat. 
Det innebär att miljöpåverkan minimeras, att det möjliggör att människor kan skapa och upprätt-
hålla goda sociala relationer och ger möjlighet att leva rika liv. Det är tryggt att bo och leva i Sä-
ters kommun. 

En bra start i livet 

Alla i Säters kommun ska ha en egen försörjning och ett liv med god hälsa. Unga ska ha förut-
sättningar för att göra val i livet baserat på förmågor och intressen. 

De unga årens upplevelser och lärande ska öka barn och ungas förmåga och motivation att delta i 
samhällslivet och den demokratiska processen. 

En stimulerad tillväxt 

I Säters kommun ska det vara möjligt att etablera, bedriva och utveckla många sorters företa-
gande. Det innebär att vi ska öka vår förmåga att kunna bistå med planlagd mark, bistå med att 
hitta lokaler och tillsammans med näringslivet arbeta för goda kommunikationer, tillgång till 
kompetens och företag som ligger i framkant av utvecklingen. 

En uppdragsbaserad kommun 

Säters kommun ska erbjuda den kommunala service som människor behöver och vill ha nu och 
framöver. Det kräver att vi utvecklar en ännu mer kompetent organisation som anpassar sig, är 
innovativ och vågar prova nya metoder. Kommunen utvecklar förhållningssätt som innebär att 
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invånare och andra som kommer i kontakt med oss i högre grad upplever att vi är professionella, 
och ger effektivt och behovsanpassat bemötande. 

Riktlinjer för uppföljning av visionen 

Uppföljningen av visionen sker i samband med delårs- och helårsbokslut då nämnden rapporterar 
till Kommunstyrelsen. Rapporten ska fokusera på att beskriva nämndens analys av sina resultat i 
förhållande till de strategiska målen för Säters kommun. 

Kommunstyrelsen analyserar samtliga nämnders rapporter och drar övergripande slutsatser kring 
resultatet i förhållande till de strategiska målen. 

Reglemente 

Utöver det gemensamma reglementet för kommunens nämnder gäller detta reglemente för barn- 
och utbildningsnämnden enligt beslut i Kommunfullmäktige. 

Barn- och utbildningsnämndens ansvar 

§ 1 Barn- och utbildning 
Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det allmänna skolväsendet och annan pedagogisk 
verksamhet Undantag är ansvaret för skolskjutsverksamheten. 

§ 2 Verksamhetens omfattning 
Verksamheten omfattar förskola, annan pedagogisk verksamhet, fritidshem, förskoleklass, grund-
skola, grundsärskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, gymnasiesärskola och särskild 
utbildning för vuxna. 

§ 3 Kulturskola 
Kulturskolan ansvarar för undervisning i musikämnet i grundskolan samt samordnar estetiska 
lärprocesser inom musik-, dans- och dramaprofil i skolan. Kulturskolan ger barn och ungdomar 
möjlighet att på sin fritid utöva och framträda med musik, teater, bild och dans. 

Syfte med barn och utbildningsnämndens ansvarsområde utifrån 
Säterbons perspektiv 
Syftet med utbildningen beskrivs i skollagen (SL) 1 kap. 4 - 5 §§. Det är vad utbildningen i Säter 
skall garantera invånarna. Verksamheten skall bedrivas med hög kvalitet så att barn och elever ges 
förutsättningar till ett framgångsrikt och hållbart liv. 

SL 1 kap 4 § 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. 
Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska 
också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värde-
ringar som det svenska samhället vilar på. 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att 
de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsätt-
ningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling 
till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. 
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SL 1 kap 5 § 

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga 
rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jäm-
ställdhet samt solidaritet mellan människor. 

Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former 
av kränkande behandling. 

Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

I barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde finns Säters kulturskola. Syftet med Kultursko-
lan är att musik, drama och dans ska vara en naturlig del i elevernas vardag. 

Genom att Kulturskolan ansvarar för musikämnet i grundskolan samordnas kommunens resurser 
på ett sätt som ger stärkt musik-, dans- och dramaprofil i skolan, samt möjlighet till utvecklings-
arbete i samverkan kring estetiska lärprocesser. 

Barn och ungdomar ges också möjlighet att på sin fritid utöva och framträda med musik, teater 
och dans. 

Omvärldsbevakning/Framtid 

Ettåringen som börjar i förskolan år 2019 kommer att gå i pension år 2083, om pensionsåldern 
fortsatt är 65 år. Vad behöver individen för att klara sig under alla dessa år? Barnen och eleverna 
ska känna glädje och lust till att lära, de ska vara vetgiriga, de ska behålla och utveckla sin kreativi-
tet och de ska lära sig att fungera som en medborgare i demokratiskt samhälle. 

Utbildningens utmaningar förändras, nya kunskapsområden tillkommer, andra måste kanske för-
ändras men läsa, skriva och räkna kommer alltid att vara basen i allt lärande. Att få lärandet att 
hänga ihop som en röd tråd från ettåringen till dess eleverna lämnar vår verksamhet ser vi som 
framgångsrikt. Utbildningens kvalitetssäkring ska vara tydlig genom ett systematiskt kvalitets- och 
utvecklingsarbete.  

Digitalisering och ny teknik kommer på sikt att få en allt större betydelse för barns och elevers 
lärande. Satsningar på god infrastruktur på varje enhet och stöd till lärarna genomförs för att höja 
den digitala kompetensen i syfte att utveckla metoder och pedagogik. Med teknikens hjälp och 
nya pedagogiska metoder kan digitaliseringen bidra till att kunskapsmål ökar samt till att göra 
skolan och förskolan till attraktivare arbetsplatser. 

Hållbarhetsfrågorna kommer ha en avgörande roll i samhället och därmed vara en primär del av 
utbildningen. Genom en ämnesintegrerad undervisning innefattas såväl sociala- som miljömässiga 
hållbarhetsfrågor där varje barn och elev ska utveckla en handlingskompetens kring dessa. Ut-
gångspunkt är FN:s Agenda 2030 och dom globala målen för hållbar utveckling. 
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Nämndens mål och strategier 
Nämnden har med stöd av ledningsgruppen under föregående mandatperiod identifierat tre hu-
vudprocesser som tillsammans med de tre strategierna utgör de avgörande faktorer för framgång 
för att skapa hög måluppfyllelse1. Skolledningarna har känt ett strakt stöd i sin verksamhet av 
nämndens strategier. De har varit viktiga för att skapa trygghet och långsiktighet i att utveckla 
Säters förskolor och skolor. 

Huvudprocess 1, Lärprocessen2 

Den första huvudprocessen är själva lärandet. Flera forskare har i olika studier beskrivit hur lär-
processer sker i olika sammanhang samt vad som är framgångsrikt. Den i särklass mest omfat-
tande studien har John Hattie gjort i sin studie av 800 forskningsrapporter, ”Visible learning”, påvi-
sat lärarens betydelse i ett framgångsrikt lärande. Han lyfter fram sex punkter som avgörande3. 
Fem av dessa sex punkter handlar om lärarens betydelse och den sjätte om skolledaren. Dessa sex 
punkter skall vara ledstjärnor i arbetet med Säters framgångsrika förskolor/skolor. 

Huvudprocess 2, Inkluderande lärmiljö 

Den andra huvudprocessen är att verksamheten genomsyras av en inkluderande lärmiljö. En in-
kluderande skola möter varje individ utifrån dess behov och anpassar sig efter eleverna - inte 
tvärtom. Det viktiga är att alla elever känner att de är delaktiga i ett sammanhang och att de får 
möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Elevernas olikheter ska vara en tillgång i under-
visningen och för lärandet. En inkluderande skola har olika lärmiljöer för olika behov hos olika 
elever. Inkluderande lärmiljöer främjar alla elevers utveckling såväl socialt som kunskapsmässigt. 
Om ett barn eller en elev har behov av ett mindre sammanhang för att lyckas ska detta arrangeras 
samtidigt som träning att fungera i det större sammanhanget görs efter barnets eller elevens för-
måga. 

Huvudprocess 3, Långsiktighet 

För att ett arbete för förbättring ska bli framgångsrikt ska det gå igenom tre stadier, initierings-, 
implementerings- och internaliseringsstadiet. Vart och ett av dessa stadier kan ta ett till tre år vil-
ket gör att en vanlig utvecklingsprocess tar mellan 5 – 8 år för att bli framgångsrik och varaktig. 

                                                 
1 Med hög måluppfyllelse menas att när en ungdom lämnar Säters skolsystem ska de ha de bästa betygen så att de kan välja den utbildning som de 
anser att stämmer med deras livsdrömmar. 
2 Lärprocessen: Ett komplicerat samspel mellan intellektuella, känslomässiga och färdighetsmässiga processer inom individen. Ett samspel mellan 
individen o. den sociala omgivningen försiggår inom individen (psykologisk process) eller sker i ett socialt sammanhang (social process) (Hård af 
Segerstad, H. m.fl., 1996). 
3 Hatties sex punkter: 
1. Det läraren vet, kan och gör, är en av de starkaste påverkansfaktorerna på lärande. 
2. Lärare behöver vara instruktiva, påverkande, omhändertagande, aktivt och passionerat engagerade i undervisning och lärande. 
3. Lärare behöver vara medvetna om vad varje elev tänker och kan för att skapa meningsfulla erfarenheter i ljuset av detta, samt själv ha goda 
kunskaper om sitt ämne för att kunna erbjuda meningsfull återkoppling till stöd för elevens progression. 
4. Lärare behöver kunna lärandemålen och kriterierna för måluppfyllelse för sina lektioner och veta hur bra de når dessa kriterier för alla sina 
elever, samt veta vad som är nästa steg, i ljuset av skillnaden mellan elevernas nuvarande kunskap och kriterierna för måluppfyllelse. 
5. Lärare behöver röra sig från de enskilda idéerna till mångfalden av idéer, relatera till dessa och sedan erbjuda dem så att eleverna konstruerar 
och rekonstruerar kunskap och idéer. Det är inte kunskapen eller idéerna, utan elevernas konstruktion av denna kunskap och dessa idéer som är 
det kritiska. 
6. Skolledare och lärare behöver skapa skolor, personalrum och klassrumsmiljöer där misstag välkomnas som en möjlighet för lärande, där förkas-
tad felaktig kunskap och förståelse är välkommen och där deltagarna kan känna trygghet i att lära och lära igen och utforska kunskap och förstå-
else. 
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Figur 1 . Illustration över utbildningsverksamhetens stödprocesser i Säter

Utbildningsverksamheten kan beskrivas utifrån en schematisk bild ( s e ovan) . Bilden beskriver vad
som ska stödja huvudprocesserna. När verksamheten är tydlig i vad som är avgörande för att b li
framgångsrik så vet vi också vad som inte bidra r till hög måluppfyllelse . ”Skalskyddet” symbolis e-
rar att verksamheten måste säkerställa att nya idéer måste ställas mot om de gagnar huvudproce s-
serna. Bedöms de inte göra det ska de inte införas. På detta sätt undviker vi att skapa kraftsplit t-
ring för verksamheten .

Barn - och utbildningsnämndens strategier

Nämnden har beslutat om tre strategier som långsiktigt skall bidra till en framgångsrik utbildning
för Säters invånare. Strategierna utgår från de natione lla styrdokumenten, forskning och beprövad
erfarenhet och kommunala ambitioner.

Strategi 1 Inkluderande lärmiljöer

Skolan och förskolan ska kännetecknas av en demokratisk gemenskap, där alla elever är delaktiga,
en miljö där elever har möjlighet att utvecklas och lära sig och där olikheter ses som en tillgång.

I det långsiktiga arbetet skall följande punkter vara vägl edande :
Kompetensförsörjning - ledarskapet i verksamheten
Stadieövergångarna , f örskola till gymnasiet, ”den röda tråden”
Organisation för särskilt stöd
Närvaroteam - tydliga rutiner för att hantera olika typer av frånvaro
Trygghet och studiero
Arbetslag med barn och elev i centrum
Värdegrund som utgår från skolans styrdokument
L ärmiljö , fysisk, social och pedagogisk



 

 8 

Strategi 2 Organisation 

Alla som verkar i förskolan/skolan har en gemensam förståelse för uppdraget och en organisat-
ion med mötesplatser i vardagen som gynnar barnets eller elevens lärande. Organisationen hålls 
samman av gemensam förståelse av verksamhetens uppdrag. 

I det långsiktiga arbetet skall följande punkter vara vägledande: 

 Mötesplatser 

 Kollegialt lärande 

 Ämnesövergripande undervisning 

 Övergångar 

 Studie- och yrkesvägledning  

Strategi 3 Kommunikation 

Kommunikation är en social process som innebär att dela tankar, känslor och erfarenheter med 
andra. Kommunikation bygger på ömsesidighet och gemenskap med omgivningen. 
Att kommunicera är en mänsklig rättighet - alla kan inte tala, men alla kan kommunicera. 
Barn, elever och vuxna i behov av kommunikativt stöd ska kunna delta i undervisningen och ges 
förutsättningar för att nå målen. 
En fungerande kommunikation är en förutsättning för lärande och delaktighet. 

I det långsiktiga arbetet skall följande punkter vara vägledande: 

 Information och kommunikationsteknologi 

 Litteratur – läsandet - litteracitet 

 Samtal 

 Lek 

 Estetiska lärprocesser 

 Språkpraktik 

 AKK (Alternativ kompletterande kommunikation)4 

  

                                                 
4 AKK är en samlingsterm för insatser som avser att förbättra en människas möjligheter att kommunicera. AKK står för Alternativ och Komplet-
terande Kommunikation och innebär att man kompletterar eller ersätter ett bristfälligt tal eller språk. Förutom uttryckssätt som kroppsspråk och 
gester (ibland kallade naturliga AKK-former), finns specifika AKK-former som tecken, bilder, blissymboler och ord. Behov av AKK finns i olika 
grupper med funktionsnedsättningar. AKK är inte bara till för den som har en funktionsnedsättning, utan också för omgivningen. 
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Kommunens strategiska mål för att uppfylla kommunens vision 

Kommunfullmäktiges 
strategiska mål 

Strategi Barn- och utbildnings-
nämndens mål 

Uppföljning/Ansvar 

Ett rikare liv  
Kommunikation 

Kulturskolan 
Barn och unga ges möjlighet att på 
sin fritid utöva och framträda med 
musik, teater, bild och dans 

 
Beskrivning hur målet 
uppnåtts/chef kultursko-
lan 

  
Kommunikation 

Skolbibliotek 
Skolbiblioteket bidrar till att både 
elever och lärare får tillgång till 
såväl fysiska som digitala pedago-
giska verktyg, samt vägledning i att 
välja och använda dem 

 
Beskrivning hur målet 
uppnåtts/skolbibliotekarie 

Ett miljöarbete på väg mot 
en hållbar kommun 

 
Kommunikation 
Organisation 
Inkluderande-
Lärmiljöer 

Ämnesövergripande arbetssätt 
Ämnesövergripande arbetssätt 
utvecklas genom kompetensutveck-
lande insatser i samarbete med 
2047 Science Center för att ut-
veckla undervisning i teknik och 
programmering med utgångspunkt 
i Agenda 2030 

 
Beskrivning hur målet 
uppnåtts/rektorer 

En omsorgsfull boendeut-
veckling 

 
Kommunikation 
Organisation 
Inkluderande-
Lärmiljöer 

Skolhusutvecklingen 
Ett nära samarbete mellan sam-
hällsbyggnadsförvaltningen och 
barn- och utbildningsförvaltningen 
genomförs för att anpassa tillskap-
ande av utbildningsplatser 

 
Beskrivning hur målet 
uppnåtts/skolchef 

En bra start i livet  
Kommunikation 
Organisation 
Inkluderande-
Lärmiljöer 

Hållbar utveckling 
Verksamheten bedriver ett fram-
gångsrikt arbete för att barn och 
unga uppleva trygghet och studiero 
 
Verksamheten arbetar utifrån bar-
nets/elevens individuella utveckling 
och lärande så att utvecklingen 
löper som en ”röd tråd” från ettå-
ringen till vuxnas lärande. Över-
gångarna mellan verksamhetsfor-
mer och stadier sker med goda 
rutiner för att säkerställa att barns 
och elevers lärandeprocess och 
övergångar är trygga. 
 
Läs- och skrivundervisning är cen-
tral från förskolan genom de första 
skolåren. Lärare som bedriver läs- 
och skrivundervisning i förskole-
klass och årskurs 1-3 har verktyg 
för att identifiera elevernas påbör-
jade läsutvecklingsprocess och 
planerar och genomför undervis-

ning som stödjer den vidare. 

 
Beskrivning hur målet 
uppnåtts/rektorer 
Enkät/skolchef 
 
Kvalitetsredovisning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meritvärde i årskurs 9 
Resultat av insatta åtgärder 
vad gäller Tras inom för-
skolan läsutveckling års-
kurs 1, 3, 6 och 9/skolchef 

En stimulerad tillväxt  
Kommunikation 

Skola- Näringsliv 
Verksamheten bidrar till att ge barn 
och elever kunskaper och färdighet-

 
Beskrivning hur målet 
uppnåtts/studie och yr-
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er som verktyg och underlag för att 
fatta beslut om framtida studie- och 
karriärval 

kesvägledare 

En uppdragsbaserad kom-
mun 

 
Kommunikation  

Utveckling 
Verksamheten har ett behovsanpas-
sat bemötande och hög grad av 
tillgänglighet. Andelen elever som 
väljer Säters förskolor och skolor 
ökar 

 
Redovisas via resultat i 
enkäter och 
Kolada/skolchef 
Statistik över vårdnadsha-
vares och elevers val 
Nyckeltal/skolchef 

Samverkanspartner 

Samverkan med vårdnadshavarna 

Samverkan med vårdnadshavare och elever är grunden till ett framgångsrikt lärande. I skollagen 
står: Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga ut-
veckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare (1 kap. 4 §, tredje 
stycket). Vid samtliga enheter pågår ett aktivt arbete för att främja samverkan med vårdnadsha-
varna. Detta sker bl.a. i form av utvecklingssamtal, föräldraträffar och föräldramöten. Vid samt-
liga enheter finns också ett mer formellt forum för samråd med vårdnadshavarna. 

Samverkan med kommunala förvaltningar 

Barn- och utbildningsnämnden och förvaltningen har ett nära samarbete med kommunens övriga 
verksamheter. 

Förskola/skola och socialtjänst har ett gemensamt ansvar för att barn och ungdomar i kommu-
nen mår bra och utvecklas positivt. Det är därför väsentligt att tidigt identifierar de barn som far 
illa eller riskerar att fara illa och att det finns struktur och rutiner för hur man tillsammans agerar. 
Gemensamt har de båda förvaltningarna uppdraget att bevaka barns rätt utifrån barnkonvention-
ens tredje paragraf: ”Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa komma i främsta rummet”. Mot 
bakgrund av detta har barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden utarbetat ett samver-
kansavtal. Syftet med avtalet är att:  

- kvalitén i arbetet med barn och ungdom skall bli bättre 

- de tillgängliga resurserna samordnas och används på ett så effektivt sätt som möjligt 

- insatser sker så tidigt som möjligt i förhållande till problemområde 

I syfte att samordna pågående och planerade byggprojekt träffas representanter från barn- och 
utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden ca en gång per månad för att stämma av 
utvecklingen. Vid mötena deltar ordförande i nämnderna och ansvariga tjänstemän. Utöver dessa 
möten sker en regelbunden samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningens fastighets-
samordnare och fastighetschefen. I denna samverkan hanteras också frågor om fastighetsunder-
håll och vaktmästarfunktion. 

Ett utvecklat samarbete med kulturförvaltningen pågår. Inom ramen för samarbetet har förvalt-
ningarna tillsammans utvecklat bland annat skolbiblioteksverksamheten och ett utvecklingsarbete 
kring digitalisering. 
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Samverkan med externa, offentliga myndigheter och institutioner 

Samverkan med högskola, landsting och andra länsöverskridande funktioner bidrar till att Säter 
får viktig information och kunskap men också stöd i enskilda och generella frågor. Samverkan 
sker även med statliga myndigheter och nationella intresseorganisationer, främst Skolverket, Skol-
inspektionen och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Samverkan sker också med andra 
kommuner och institutioner i Sverige. 

Polisen är en annan viktig samarbetspart i arbetet med att motverka mobbing, våld och drog-
missbruk. Samverkan mellan polis och skola har visat sig ha stor betydelse när det gäller att skapa 
trygghet och förebygga att ungdomar dras in i kriminalitet eller påverka ungdomar till att själva 
avsluta sin redan påbörjade kriminella bana. 

Samverkan med näringslivet 

Arbetslivet förändras i en allt snabbare takt vilket ställer höga krav på att skolan samverkar med 
omvärlden när det gäller att förbereda eleverna för det kommande yrkeslivet. Både den enskilda 
individen och hela samhället gynnas av att eleverna är väl förberedda när de ska göra sina studie- 
och yrkesval. Valet av utbildning och yrke är komplext där bland annat kön, social och kulturell 
bakgrund, kompisar och skolors status konkurrerar med information från olika branscher.  

LGR 11 kap 2.6 

Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. 
Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna forts-
ätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt. 

Systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete (SKUtA) 
Skolledarna redovisar årligen en dokumentation av enhetens systematiska kvalitetsarbete till vecka 
44. Under perioden vecka 45 till ca vecka 50 besöker förvaltningsledningen varje enhet för att 
återkoppla reflektioner kring den inlämnade dokumentationen. Vid dessa möten deltar skolled-
ning och ett urval av personal.  

Under januari/februari genomförs dialog mellan skolledarna och nämnden där verksamhetens 
resultat och måluppfyllelse redovisas och analyseras. Här redovisas och analyseras även arbetet 
med strategierna. Dialogen ligger till grund för eventuella justeringar av nämndsplanen. 

Förvaltningschefen formulerar under mars månad en årlig verksamhetsplan. Verksamhetsplanen 
utgår från nämndsplanen, prioriterade aktiviteter i strategierna samt angelägna frågor som fram-
kommit i dialogen mellan skolledarna och nämnden utifrån genomförda analyser. 

Senast till juni månad upprättar respektive skolledare en enhetsplan. Planen baseras på enheternas 
kvalitetsredovisningar och förvaltningens verksamhetsplan. Enhetsplanen gäller årsvis och ligger 
till grund för utvecklingssamtal och lönekriterier. 

Processen illustreras i bilden nedan:  
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Figur 2 . Förvaltningens utvecklingsorganisation.



 

 13 

Finansiella förutsättningar 

Ekonomiska förutsättningar 

Ramfördelning för 2019 års budget gällande förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grund-
skola, fritidshem, grundsärskola, elevhälsa, kulturskola. 

Tabell 1. Ramfördelning 2019. 

Politik och administration 16 750 000 

Förskoleverksamhet 63 529 000 

Särskoleverksamhet 6 440 000 

Förskoleklass 4 220 000 

Grundskola 99 958 000 

Fritidshem 16 084 000 

Gymnasieskola 54 928 000 

Vuxenutbildning 2 956 000 

Kulturskola 6 185 000 

Totalt 271 050 000 

Investeringar 

Barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget 2019 uppgår till 1 750 tkr varav 1 500 tkr 
avser reinvesteringar av verksamhetsanknutna inventarier samt arbetsmiljöåtgärder i befintliga 
lokaler. Resterande avser investeringar i inventarier kopplade till pågående investeringsprojekt 
från föregående period. 

Nämndens resursfördelning 

Resurserna till förskolorna fördelas genom fördelningstal/nyckeltal. Fördelningstalet är 6,0 barn 
per personal. Fördelningen anpassas även efter utfall och eventuella förändringar i verksamheter-
na. Hänsyn tas till barns/barngruppens behov kopplat till exempelvis förutsättningarna i den 
fysiska miljön. Särskild resurs fördelas för att tillgodose nyanländas behov.  

För grundskolan använder nämnden en socioekonomisk resursfördelningsmodell som innebär att 
medel styrs till skolorna utifrån skolornas elevsammansättning. Fördelningen ska kompensera för 
att behoven är olika stora hos eleverna på olika skolor beroende på elevernas bakgrund. Syftet 
med en socioekonomisk resursfördelning är att skapa likvärdiga förutsättningar för eleverna obe-
roende av vilka skolor de går på. Det vill säga att skolor får mer resurser om de har många elever 
som kan antas ha större behov av stöd och stimulans för att nå målen.  

Fördelningen anpassas också efter volymförändringar, föregående års utfall, pågående åtgärder på 
enhetsnivå, elevunderlag, struktur samt uppskattningen av externa medel. 

Nämndens ekonomiska kommentar 

Utbildningen i kommunen ska vara likvärdig. Resurser som tilldelas skolan ska vara anpassade till 
elevers olika behov och förutsättningar. För att nå målet att alla elever ska få tillgång till en lik-
värdig utbildning av god kvalitet. Förskoleverksamhetens tilldelas resurser anpassade efter ökande 
volymer. 
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En avvecklad gymnasieskola och en grundskola med en förändrad elevstruktur samt en i volym 
ökande förskola medför ett behov av att fördela om resurser inom nämndens verksamhetsområ-
den. Barn- och utbildningsnämnden genomför omfattande ny- och ombyggnationer av förskol- 
och skollokaler anpassat efter pedagogiska behov. Detta kan medföra ökade samt oförutsedda 
kostnader. Ett av nämndens särskilt prioriterade och utmanande verksamhetsområden bör vara 
att minska ned gymnasieskolans kostnader. 

En utmaning inom nämndens verksamhetsområden handlar om en rörlighet där vårdnadshavare i 
större utsträckning väljer andra kommunala eller fristående skolor för sina barns utbildning. Detta 
gäller främst elever som börjar i årskurs 7. Det medför behov att kostnadsanpassa verksamheten 
men även att resurser används för att öka attraktiviteten för att bibehålla sina barn och elever 
inom kommunens skolor. 

Personella förutsättningar5 

Nuläge 

Enligt beräkningar av SKL kommer skolan i Sverige att behöva rekrytera 150 000 nya medarbe-
tare de närmaste tio åren. Redan i dagsläget är det svårt att rekrytera legitimerade lärare i vissa 
ämnen. För elevernas skull måste Säter tillsammans med staten, andra huvudmän och andra aktö-
rer samarbeta för att ytterligare öka intresset och attrahera de bästa lärarna till skolan. 

Utbildningen i Säter behöver präglas av långsiktighet, inkluderande lärmiljöer, ett systematiskt 
kvalitets- och utvecklingsarbete samt att verksamheten ska vila på vetenskaplig grund och beprö-
vad erfarenhet. 

Utveckling 

Den viktigaste resursen vi har för att nå framgång är medarbetarna. Behörighet och kompetens är 
avgörande för att Säters kommun skall lyckas i sitt uppdrag. 

I Säters kommun erbjuder vi en kreativ arbetsmiljö som ger förutsättningar för en ständig ut-
veckling. Vi erbjuder medarbetarna personlig utveckling och möjlighet till karriärmöjligheter. Här 
kommer strategierna bidra i det långsiktiga arbetet. Organisationen tar tillvara medarbetarnas 
kompetens och utvecklingsförmåga och vi har arbetslag med goda relationer. 

Förvaltningen och kommunens övriga verksamheter ger stöd och service till organisationen så att 
ledarna kan vara pedagogiska ledare. 

Kompetensutveckling 

Medarbetarna erbjuds kompetensutveckling utifrån en plan som utgår från analyser av verksam-
hetens resultat. I syfte att stärka förutsättningarna för kvalificerad kompetensutveckling i region-
en deltar Säter i Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD) där Högskolan Dalarna till-
sammans med ett stort antal kommuner samverkar kring Skolforskningsfonden samt Dalarnas 
Forskarskola, vilket öppnar möjligheter för pedagoger att gå in i forskningsprojekt. 

                                                 
5 Se BUNs rekryteringsstrategi 
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Karriärmöjligheter 

En bredare syn på karriär och fler typer av karriärtjänster ger medarbetare chansen att utveckla 
både sig själva och verksamheten, vilket gör yrket mer attraktivt. 

Säters kommun har tilldelats en statsbidragsram som gör det möjligt att anställa 14 förstelärare. 
Barn- och utbildningsnämnden har valt att använda hela statsbidraget för denna satsning. Karriär-
tjänster för lärare syftar till att förbättra elevernas måluppfyllelse och att höja läraryrkets status 
och attraktionskraft. 

Kommunen erbjuder ett urval av intresserade en kvalificerad aspirantutbildning. Utbildningen 
kan leda till en ny karriär för den enskilde. Utöver detta kan de som är intresserade av skolledar-
uppdrag söka till rekryteringsutbildning för blivande skolledare. 

Lönebildning 

Lönerna ska sättas lokalt och individuellt. Syftet med individuell lön är att stimulera medarbetaren 
att öka måluppfyllelsen och att bidra till utveckling av verksamheten. För att framgångsrikt nå 
denna ambition är det av största betydelse att arbetsgivaren klargör kopplingen mellan arbets-
gruppens gemensamma mål och resultat, medarbetaren egna uppdrag och resultat och lön. För 
att genomföra detta krävs att det skapas goda förutsättningar på arbetsplatsen och att arbetet sker 
i dialog mellan chefen och medarbetaren, både som gruppmedlem och som enskild individ.  

Ledarskapet 

Barn- och utbildningsnämnden erbjuder rektorer som genomgått den statliga befattningsutbild-
ningen (rektorsprogrammet) fortbildning med inriktning på pedagogiskt ledarskap för skolut-
veckling (tidigare Rektorslyftet). Fortbildningen fördjupar relevanta delar av nuvarande befatt-
ningsutbildning där fokus ligger på elevernas lärmiljö och skolans resultat. 

Internkontroll 
Nämnden antar senast februari månad varje år en plan för innevarande års gransk-
ning/uppföljning av den interna kontrollen med utgångspunkt från en väsentlighets- och riskbe-
dömning. I planen ingår vad som skall granskas under året, vilka regler och anvisningar som be-
rörs, vem som är ansvarig för granskningen och när granskningen skall rapporteras till nämnden. 
I samband med kommunens årsredovisning rapporterar nämnden resultat från uppföljning av 
den interna kontrollen till kommunstyrelsen. En mer utförlig rapport tillställs kommunstyrelsen 
samt kommunens revisorer senast 31 mars. Av rapporten framgår vilka kontroller som genom-
förts, resultatet av dessa, samt om nämndens internkontrollarbete eller rutiner i övrigt behöver 
uppdateras. 
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