Årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet, förvaltningsnivå
Verksamhetschef deltar vid
varje utskottsmöte under året
Januari
* Sammanställning av höstterminens betyg
görs av utvecklingsledare

December
* Enheterna gör deluppföljning av målen
* Verksamhetsmål delutvärderas utifrån analys gjord av enhetschefer,
utvecklingsledare , verksamhetschef
* Kommunens betyg åk 6 presenteras i relation till riket
* Analys av screeningresultat, språk, görs av specialpedagogiska gruppen

Februari
* Lönesamtal startas upp enligt "Mall för kvalitetsarbete"
* Kvalitetsdialog utifrån föregående års kvalitetsberättelse samt kommande
utvecklingsområden (VC, utv.ledare, förbättringsledare, enhetschef, personal)

November

Mars

* Screeningresultat, språk, åk 2, 4 och 7 rapporteras till och sammnanställs av
utvecklingsledare
* Åk 3, 6 , 9 Nationella prov presenteras i relation till riket

* Nya gemensamma verksamhetsmål arbetas fram utifrån analys gjord
av enhetschefer, utv.ledare, VC
* Enkäter lämnas till föräldrar, barn/elever (förskola, grundskola, fritidshem)
* Kvalitetsdialoger genomförs i alla verksamheter (verksamhetschef, utvecklingsledare)

Oktober
* Kvalitetsberättelser lämnas in från enhetschefer
* Sammanställning och analys av föregående år görs av utvecklingsledare,
presenteras för utskott
* Enhetschefer presenterar sin verksamhet för utskott

April
* Sammanställning av enkäter görs
* Vinnare av kommunens pedagogiska kvalitetspris utses

September
* Gemensam uppföljningsdag i grundskolan för analys av föregående års resultat
samt utbyte av goda exempel
* Medarbetarsamtal startas upp, grund för samtalet är kvalitetsberättelsen och
planering av kommande mål
* VC presenterar verksamhetsmål för kommunchef
* Kommunens betyg åk 9 presenteras i relation till riket
* Utlysning av kommunens pedagogiska utvecklings- och kvalitetspris
* Uppföljningmöte kring övergång från förskola-förskoleklass
* Kvalitetsberättelser lämnas in från enhetschefer

Maj
* Sammanställning av enkätsvar presenteras för enheterna
* Screeningresultat, matematik, åk 2, 4 och 7 rapporteras till och sammnanställs av
utvecklingsledare

Juni
* Analys av screeningresultat, matematik, görs av specialpedagogiska gruppen
* Enheterna utvärderar och analyserar måluppfyllelse för det gångna året
* Grundskola rapporterar måluppfyllelse för alla årskurser
* Utvecklingsledare gör kommunövergripande analys utifrån betyg och annan
måluppfyllelse
* Utifrån kommande års uppsatta mål gör enhetschef en arbetsplan för sin enhet

Augusti
* Utvecklingsledare sammanställer respektive enhets måluppfyllelse (åk 1-9),
detta blir underlag för analys på enheterna vid uppstart
* Årets mål inför kommande läsår presenteras för personalen
* Varje arbetslag bryter ner målen enligt , med analys av föregående års
måluppfyllelse som grund
Juli

