
Vår resa till lyckad skolutveckling



Vårt upplägg 
• Beskrivning av vår utvecklingsresa från 2013 

• Arenor för samverkan

• Vad har vi åstadkommit 

• Konkreta förslag på verktyg

• Framtiden 
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2013 SWOT-analys
2013 FRAMÖVER

Starka sidor

Engagemanget
Tillväxt i kommunen

Grogrund för nytänkande
På rätt väg – skolutveckling på gång

Många bra lärare
Många goda exempel

Politisk enighet om behovet av förändring

Möjligheter

Samsyn och vilja till förbättring
Nyttja kvalitetsledningssystemet

Nyttja engagerad personal och nytänkande 
Nya arenor, sociala medier mm

Utveckling tillsammans: kommun och friskolor
Engagera elever och vårdnadshavare

Profilering av skolor (gymnasiet)
Evidensbaserad utveckling

Professionalisering av lärarrollen
Stödjande funktioner

Mångfald 
Samarbete med näringsliv och högre utbildning

Svaga sidor

Resultaten
Inställning till lärande

Brist på förtroende i olika led
Låga förväntningar

Brister i ledarskapet  på alla nivåer
Arbetet med barn med särskilda behov

Fysisk närmiljö
Kommunikation mellan skolformer 

Hot

Brist på behöriga och kompetenta lärare och ledare
Våra mentala gränser

Negativ självbild
Resursbrist

Inte klarar av att ta emot nyanlända
Politisk osämja

Ingen förändring….
Ökad skolsegregation

Brist på projektsamordning
Ökande skolbyten – minskad stabilitet



2013 SWOT-analys



2013 SWOT-analys



2013 SWOT-analys



2013 SWOT-analys



2015 Skolinspektionens tillsyn…

•Förstärka och utveckla kvalitetsarbetet
•Förbättra insamlandet av information om 
verksamhetens förutsättningar, genomförande och 
resultat. 



När projektet startade (2013)

• Låga skolresultat 
• Låg tilltro 

Meritvärdet (åk 9) 
lägst i Stockholm län 



Meritvärde i Upplands Väsby, Stockholms län och riket 
2005 – 2019. Från år 2015 baseras meritvärdet på betyg i 17 ämnen.
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Meritvärde åk 9 – 25%



Kort om projektet

• Helhetsgrepp 
• Bryta negativa trend
• Från förskola till gymnasium
• Baserat på nulägesanalys & intervjuer med 

skolledare: 
 Samsyn och långsiktighet!
 Eleven i fokus!
 Belys olika utvecklingsområden!  



Kort om projektet

• Samarbete mellan kommunala och fristående 
verksamheter i bred samverkan

• Politisk enighet – blocköverskridande 



Andelen kommunal och fristående utförare 
utifrån budgeterad omsättning



Skapa bättre förutsättningar
Det pågår hela tiden ett utvecklingsarbete
på förskolorna och skolorna i kommunen.
Utvecklingen av den pedagogiska verksamheten 
utgår från den unika situation som varje verksamhet 
befinner sig i.  

Ett lärande Väsby inriktade sig på att 
skapa bättre förutsättningar för den redan
pågående utvecklingen 



Prioriterade delprojektDelprojekten – påverka förutsättningarna



Resultat - delprojekten

Ersättningsmodeller
Ny ersättningsmodell fr.o.m. 1/7 – 2016
Mer resurser till skolorna generellt samt 
socioekonomisk fördelning av peng

Nyanlända
Ny Språk- och mottagningsenhet (SME) fr.o.m. 1/7 – 2016
Alla nyanlända elever går alltid via SME, kartläggning
Mottagningsenheten och studiehandledningen 
på modersmål har utökats och förstärkts.



Resultat - delprojekten

Resultatuppföljning
Uppföljning, analys och utvärdering
Tekniskt stöd till skolledare och politiker 

Lokalförsörjning
Riktlinjer för utemiljöer och lokaler samt 
tydligare roller och ansvar. Organisation kring 
lokalfrågor

Dialog för ett lärande Väsby
32 dialoger, gemensamma förbättringsförslag



Resultat - delprojekten

Barn och elever i behov av stöd
Inrättande av central barn- och elevhälsa med tillgång 
till av elevhälsochef och psykologer. Förbättrade rutiner 
och uppföljning av barn i behov av särskilt stöd. 

Digital lärmiljön
Nuläge på enheterna, resurser till utveckling, nya verktyg till 
pedagoger, bättre infrastruktur och kompetens, inrättande av 
Makerspace 2016. Samarbete med Stockholms universitet

Ledningsstöd till rektorer & förskolechefer
Skolledarnas upplevda ökade förmåga att analysera ett 
nuläge och forma ett förbättringsarbete 



Men också….
• Ökad tillit bland de som ansvar för 

utbildning i Väsby kommun
– Förtroendevalda, högre tjänstemän 

och verksamhetsansvariga

• Regelbundna möten mellan huvudmän och     
tjänstemannaledning kring skolutveckling 

• Olika aktörer talar och skriver positivt 
om skolan och förskolan i Väsby



Lärdomar från arbetet 
• Viktigt med tydliga mål kopplat till insatserna för att 

underlätta uppföljningen och kommunikationen 
• Politisk styrgrupp förutsättning för bred politisk 

förankring
• Tjänstemannastyrgrupp viktig funktion i 

förankringsarbetet både i kommunal och fristående 
verksamhet.

• Projektorganisation nödvändig för uthållighet

• Förankringsbehovet kan inte nog betonas



Skolutveckling inom de 
kommunala verksamheterna

• Gott samarbete
• Rektorer och staben + verksamhetschefen träffas 

minst en gång i veckan. 
• Återkommande träffar där även biträdande rektorer 

deltar.



Väsby lyfter

• Sedan 2019 arbetar alla kommunala verksamheter 
under ”paraplyet” Väsby lyfter

• En process där vi samlar allt skolutvecklingsarbete
• Ett fåtal gemensamma övergripande mål
• Utgår framför allt från den egna enhetens 

utvecklingsbehov
• Fokus på det som fungerar bra



Nyfikenhetsprocessen

• Centralt samordnat
• Önskemål från verksamheterna
• Vilja och intresse
• Stolthet
• Likvärdig dokumentation 



Hållbar utveckling

• Inget projekt som riskerar att glömmas bort så fort det 
avslutats.

• En process som grundas i den redan väl fungerande 
verksamheten

• Inledningsvis finns processtöd, men verksamheterna 
äger processen.



Den självklara målbilden

• Alla barn och elever ska nå sin fulla potential
• Alla elever går ut skolan med fullständiga betyg.



Huvudmän bjuds upp på scenen

Eva-Lotta Kling von Schmalensee, skolchef 
Region Nord, Norlandia förskolor AB

Marika Nielsen Wadholm, rektor Vittra Väsby

Gabriella Brundin, utvecklingschef, Upplands 
Väsby kommun



Vårt gemensamma ansvar 
kräver gemensamma arenor

• Huvudmannamöten
• Utbildningsnämnden
• Centrala barn- och elevhälsa
• Makerspace
• Språk- och mottagningsenheten
• Väsby Promotion



Vad har vi åstadkommit tillsammans

• Gemensamma prioriteringar i verksamhetsplan
• Dialog i ärenden till utbildningsnämnden
• Väsby Nya Lärmiljöer
• Fortbildningsinsatser utifrån prioriterade utmaningar
• Utvecklat säkerhetsarbetet och krisberedskapen
• Utvecklat elevhälsorutiner
• Externa observationer, Våga Visa



Vår verktygslåda

• Förändrad beredningsstruktur
• Se till att inte någon blir överraskad
• Närvaro på gemensamma arenor 
• Huvudmannamöten
• Nätverk internt och externt
• Centralt samordnade verksamhetsbesök
• Proaktiv dialog med media
• Projektmodell
• Erbjuda stöd över ansvarsgränser
• Lära av andra



Vad händer nu - framtiden



När du kommer hem, några tips

• Fundera på hemmaplan
• Vikten av att vara proaktiv
• Våga lite mer

- tålamod
- situationsanpassad
- tänk på mottagaren

• Vikten av samarbete på alla nivåer
• Förankring kan inte nog betonas





Tack för oss

Astrid Täfvander, utbildningschef
astrid.tafvander@upplandsvasby.se

Henrik Malmström, biträdande utbildningschef
henrik.malmstrom@upplandsvasby.se

Gabriella Brundin, utvecklingschef
gabriella.brundin@upplandsvasby.se

Marika Nielsen Wadholm, rektor Vittra Väsby, Academedia AB
marika.wadholm@vittra.se

Eva-Lotta Kling von Schmalensee, Skolchef Region Nord, Norlandia förskolor AB                                   
eva-lotta.kvs@norlandia.com
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