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Barn- och Utbildningsnämnden i Ystads kommun vill främja 
alla barns och elevers utveckling och lärande samt skapa förut-
sättningar för goda studieresultat och en livslång lust att lära.

Utgångspunkten för detta är att hänsyn tas till barns och elevers 
olika behov och förutsättningar. Alla barn och elever ska ges 
den uppmuntran de behöver för sin personliga utveckling och 
för sin kunskapsutveckling. Barn- och utbildningsplanens syfte 
är att ge stöd och stimulans så att barn och elever utvecklas så 
långt som möjligt.

Ett av våra viktigaste mål är att varje elev ska nå de nationella 
kunskapsmålen. För att eleverna ska nå goda studieresultat måste 
de vara trygga, känna studiero och arbeta i en god lärandemiljö.

Vi vill, tillsammans med vårdnadshavare, ta ett gemensamt an-
svar för barns och elevers lärande och personliga utveckling till 
aktiva, kreativa och kompetenta individer och samhällsmedborgare. 
För att nå detta ska bland annat entreprenörskap och företag-
samhet på ett varierat sätt tidigt integreras i verksamheten. 
Även genom scenkonst, film, litteratur och konst vill vi skapa 
inspiration och stimulans för barns och elevers utveckling.

I Ystad är våra förutsättningar goda för att i alla åldrar och i all 
verksamhet skapa och behålla den röda tråden – lusten att lära.

Barn- och utbildningsnämnden
Ystad i november 2009 

INLEDNING

Vi ska uppfattas som regionens bästa alternativ 
för barns och vuxnas lärande och utveckling ”

”
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PRIORITERADE OMRÅDEN
Barn- och utbildningsplanen innehåller sex prioriterade områden 
med mål som Barn- och Utbildningsnämnden anser ska uppnås.
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Kunskapsutveckling
Verksamheten  har en skyldighet att följa upp och utvärdera 
elevernas kunskapsutveckling i förhållande till de nationella 
målen. Uppföljningen och utvärderingen ska ligga till grund för 
analys och bedömning av vilka åtgärder och insatser som är 
nödvändiga för att nå en högre måluppfyllelse.

Betyg och bedömning ska vara rättvis och likvärdig på den egna 
skolan, i kommunen och i hela landet. Kvalitet och rättssäkerhet 
i bedömning och betygssättning är beroende av att kunskaper 
värderas enligt en gemensam tolkning av de nationella betygs-
kriterierna utifrån ett allsidigt och brett bedömningsunderlag. 

1 Med verksamhet menas här grundskola, grundsärskola och träningsskola, vuxenutbildning, särvux och sfi.

KUNSKAPSUTVECKLING 1 

Mål
Elever och studerande når de nationella kunskapsmålen. 

Uppföljning och utvärdering
Verksamheten1 följer upp och analyserar uppfyllelsen av de 
nationella kunskapsmålen. Verksamheten ska även ge exempel 
på vilka förbättringsåtgärder som ska vidtas för att nå en högre 
måluppfyllelse. 

Det är viktigt att analysera orsakerna till eventuella skillnader i 
slutbetyg och betyg på de nationella proven. Verksamheten redovi-
sar hur arbetet med att kvalitetssäkra betyg och bedömning sker.

Forum Ystad ska med stöd av tillgänglig statistik inom vuxen-
utbildningen jämföra och analysera resultaten i den egna verk-
samheten samt identifiera nödvändiga förbättringsområden för 
att öka måluppfyllelsen för de studerande.

Forum Ystad följer upp de studerande ett år efter avslutade studier. 
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Inflytande och samverkan
Barn och elever behöver stöd, uppmuntran och kunskap för att 
därigenom få en större möjlighet till inflytande över planering 
och innehåll i sin vardag. Denna möjlighet att påverka verk-
samhetens 2 innehåll och planering ska öka med ålder och mog-
nad. Elever 3 ska ha god kännedom om kursplanernas innehåll 
och mål och stimuleras till en ökad delaktighet för att kunna 
påverka sina egna studier och lärande. 

Vårdnadshavare har ansvar för sina barns fostran och utveckling. 
Ett nära och förtroendefullt samarbete mellan hem och skola 
är en förutsättning för att barn och elever ska känna sig trygga 
i verksamheten och nå bra resultat. Det är således av stor vikt 
att vårdnadshavare tar del av barnets dagliga verksamhet och 
utveckling.

2 Med verksamhet menas fortsättningsvis förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och träningsskola, fri-
tidshem, vuxen-utbildning, särvux och svenskundervisning för invandrare

3 Med elever menas elever i grundskola, grundsärskola och träningsskola samt studerande i vuxenutbildning, särvux och svensk-
undervisning för invandrare

INFLYTANDE OCH SAMVERKAN2 

Mål
Barn och elever upplever att de har ett verkligt inflytande över 
sitt eget lärande. De deltar aktivt, efter förmåga och ålder, i pla-
nering och utvärdering av verksamheten.

Förskolor och skolor för en aktiv dialog med vårdnadshavarna 
om verksamhetens mål och innehåll. 

Uppföljning och utvärdering 
Verksamheterna redogör för på vilka sätt som barnen/eleverna 
är delaktiga i planering, utformning, innehåll och utvärdering 
av verksamheten. 

Verksamheterna redogör för hur föräldrar/vårdnadshavare är 
delaktiga. 

Verksamheterna följer upp, utvärderar samt föreslår och genomför 
åtgärder med utgångspunkt i svaren på Kultur o Utbildnings 
enkäter.
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Arbets- och lärandemiljö
Trygghet, trivsel, likabehandling och studiero är förutsättningar 
för en bra och stimulerande arbets- och lärandemiljö. 

En förutsättning för att elever ska uppnå goda studieresultat är 
att de kan känna studiero, uppleva ett sammanhang och få ett 
reellt inflytande över sin studiemiljö och sin studieplanering.  
Alla har ett gemensamt ansvar för arbets- och lärandemiljö.

Verksamheterna ska präglas av arbetssätt och arbetsformer som 
ger barn och elever möjlighet att utvecklas till ansvarstagande 
och demokratiska medborgare. Skolan ska erbjuda variation 
både när det gäller pedagogiska metoder och lärandemiljöer. 

Verksamheternas ansvar är att möta alla barn och elever på ett 
inspirerande och utmanande sätt för att därigenom skapa en 
vilja och lust att lära samt en förståelse för nödvändigheten av 
ett livslångt lärande.

ARBETS- OCH LÄRANDEMILJÖ

Mål
Verksamheterna har ett väl fungerande arbete kring en god 
arbets- och lärandemiljö. Barn, elever, studerande och personal 
känner trygghet och trivsel i verksamheten.

Uppföljning och utvärdering 
Med stöd av Kultur o Utbildnings enkäter beskriver verksam-
heterna på vilka sätt man arbetar med att förbättra arbets- och 
lärandemiljön. 

3 
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Mål
Verksamheterna bedriver ett aktivt arbete med hälsa och livs-
stil. Alla verksamheter har ett hälsomål. Barn och elever förstår 
kostens/matens betydelse för hälsan, vilka konsekvenser använd-
ning av tobak, alkohol och droger ger samt betydelsen av fysisk 
aktivitet. 

Elever har insikt om social, psykisk och fysisk hälsa.

Barns och elevers behov av särskilt stöd tillgodoses i den ordinarie 
verksamheten.

Uppföljning och utvärdering 
Verksamheterna redogör för hur det hälsofrämjande arbetet bedrivs. 

Verksamheterna följer upp Barn- o Utbildningsnämndens beslut 
att de dagar, då det inte förkommer idrott, bör alla elever under 
dagen ha en sammanhängande fysisk aktivitet under minst 30 
minuter.

Verksamheterna redogör för på vilket sätt som Barn- och elev-
hälsan fungerar som ett stöd.

HÄLSA OCH LIVSSTIL 4 

Hälsa och livsstil
Barns och elevers hälsa är en grundläggande förutsättning för 
lärande. Det är en viktig uppgift för verksamheterna att lägga 
grunden till en livsstil som förebygger psykisk och fysisk ohälsa. 
I hälsoarbetet stärks det friska och positiva hos barn och elever. 

Verksamheterna ska ge alla barn och elever kunskap och förståelse 
så de har möjlighet att utveckla en hälsofrämjande livsstil. Ett 
förebyggande hälsoarbete ska genomsyra all verksamhet. 

Barn- och elevhälsan vid Kultur o Utbildning verkar för att bevara 
och förbättra barns och elevers psykiska, fysiska och sociala hälsa. 
Barn- och elevhälsan arbetar förebyggande och hälsofrämjande 
och utgör en resurs och stödfunktion till förskola och grundskola.
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Omvärldsorientering
En viktig resurs för den pedagogiska verksamheten utgör det 
lokala näringslivet. Genom att etablera ett samarbete med lokala 
företagare bidrar skolan till att barn och elever får kontakt med 
livet utanför skolan. I skolan ska eleverna få underlag för att 
välja fortsatt utbildning och yrke. Detta förutsätter ett samarbete 
med arbetslivet och samhället i övrigt. Praktisk erfarenhet från 
arbetslivet väcker dessutom elevernas intresse för olika yrkes-
områden.

Det är viktigt att verksamheterna arbetar med ett internationellt 
perspektiv som stimulerar till och möjliggör ett internationellt 
utbyte.

För att utveckla och stimulera ungas entreprenöriella förmågor 
som kreativitet, nyskapande, skaparlust, drivkraft och motivation, 
måste entreprenörskap och företagsamhet integreras tidigt och 
på ett varierande sätt i förskola och skola.

I Ystads kommun ska barn och elever få kunskap om kulturarvet 
och olika kulturella uttrycksformer. De ska också bli inspirerade 
till att skapa själva och aktivt delta i kulturlivet. Utgångspunkten 
är ett brett kulturbegrepp som innefattar bland annat scenkonst 
(exempelvis teater, musik, dans och performance), litteratur, konst, 
film och är öppet för nya strömningar. Stor vikt läggs vid att alla 
ska få möjlighet att möta professionell kultur i alla dess former.
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Mål
Undervisningen ger en allsidig bild av hur arbetslivet fungerar 
genom att använda närsamhällets resurser och möjligheter. En 
väl fungerande studie- och yrkesorientering skapar en betydel-
sefull grund för elevens möjligheter att fatta viktiga beslut för 
framtiden.

Varje skola har ett internationellt arbete.

Barn och elever garanteras tillgång till kulturupplevelser. De 
ska också få kunskap om kulturarvet och olika kulturella ut-
trycksformer. Kultur integreras och ingår som en naturlig del 
i verksamheten så att barn och elever inspireras till att själva 
skapa och uttrycka sig.

OMVÄRLDSORIENTERING 5 

Uppföljning och utvärdering
Verksamheterna redogör för vilka erfarenheter från arbetslivet 
som barn och elever fått under året samt vilka internationella 
kontakter som finns. 

Verksamheterna beskriver hur man arbetar med Ystads kommuns 
handlingsplan för studie- och yrkesorientering. 

Verksamheterna redovisar på vilka sätt man stimulerar entre-
prenörskap och företagsamhet.

Verksamheterna redogör för vilka kulturupplevelser barn och 
elever tagit del av samt hur de arbetat med kulturutbudet.
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Mål
Verksamheterna upplevs som stimulerande, trygga och utveck-
lande arbetsplatser. 

Uppföljning och utvärdering
Verksamheterna redogör för vilka fortbildningsinsatser som 
personalen tagit del av och på vilket sätt dessa bidragit till en 
utveckling av verksamheten.

Verksamheterna följer upp och analyserar resultatet av Ystads 
kommuns medarbetarenkät.

PERSONAL

Personal
Den dagliga pedagogiska ledningen av verksamheten och peda-
gogernas professionella ansvar är förutsättningar för utvecklingen 
av förskola och skola. Ett sådant arbete sker i ett aktivt samspel 
mellan skolans personal, barn och elever samt i nära kontakt 
med såväl hem som det omgivande samhället.

Det pedagogiska ledarskapet innebär bland annat att verksam-
hetsmålen ständigt utvärderas, resultaten följs upp och analyseras 
samt att nya metoder testas och utvecklas. Det pedagogiska 
ledarskapet kan positivt påverka utveckling och kvalitet i verk-
samheten genom att utmana, entusiasmera och motivera.

En ständig utveckling av personalens kompetens är en förut-
sättning för att den pedagogiska verksamheten håller god kvalitet. 

Verksamheterna ska analysera det egna behovet av kompetens-
utveckling och genomföra den utbildning som prioriteras. 
Denna kompetensutveckling kan vara både individuell och/eller 
gemensam. Pedagoger har ett eget ansvar för att bibehålla och 
vidareutveckla den egna kompetensen. 

6 
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Denna Barn- och utbildningsplan är ett styrdokument för de olika 
verksamheterna i Ystads kommun. Planen har gemensamt ar-
betats fram över partigränserna och är politikens uppdrag till 
de anställda på vilket sätt de kommunala verksamheterna ska 
utvecklas.

Barn- och utbildningsplanen ska aktivt användas i verksam-
heterna för att bedriva ett framtidsinriktat utvecklingsarbete.

AVSLUTNING  

För ytterligare information om Barn- och utbildningsplanen se www.ystad.se/skola > Mål och kvalitet > Styrdokument

Verksamheterna ska årligen i den egna kvalitetsredovisningen, 
redovisa, följa upp och analysera Barn- och utbildningsplanens 
mål. I kvalitetsredovisningen ska också framgå vilka förbätt-
ringsåtgärder som planeras. 

Barn- och utbildningsnämnden kommer på olika sätt att följa 
hur verksamheterna utvecklas i den riktning som målen anger. 
En uppföljning och utvärdering av Ystads kommuns Barn- och 
utbildningsplan sker fortlöpande.
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