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Planeringsförutsättningar 

Omvärldsanalys  

Skolinspektionens1 tillsyn och SKL:s öppna jämförelser 2012 visade att Bodens kommun 
har en bra skola och når i genomsnitt högre betygsresultat jämfört med riket. Resultat-
mässigt kvarstår detta, men det räcker inte. Att fler elever når kunskapsmålen är det mest 
betydelsefulla utvecklingsområdet för utbildningsnämndens framtida måluppfyllelse.  

Det har aldrig tidigare genomförts så många reformer inom skolan som nu. Det är ett 
mycket stort arbete som nu pågår i verksamheten med att implementera reformerna och 
det gäller att ha det i åtanke under denna planeringsperiod.  

Det omställningsarbete som präglat verksamheten de senaste åren, måste fortsätta under 
de närmaste åren. Den kommunala skolan måste fortsätta anpassa organisation och struk-
tur till de minskade ekonomiska resurserna samt barn- och elevunderlaget i kommunen.  
Det kommer krävas tydliga prioriteringar och svåra politiska beslut. Att väga in geogra-
fiska och kommunala serviceaspekter blir en stor utmaning vid kommande beslut. 

Verksamhetsutveckling och ökad måluppfyllelse 

Skolledning och lärare ska ha höga förväntningar på barnen och elevernas utveckling 
gällande kunskaper och kompetenser. Fokus på lärarnas uppdrag, en flexibel och effektiv 
organisation tillsammans med vetenskapligt beprövade pedagogiska metoder ska leda till 
en ökad måluppfyllelse. 

Skolan ska organiseras så att det gemensamma kunnandet och kreativiteten nyttjas för ef-
fektiva lösningar för att höja kvaliteten i förskola, förskoleklass, fritids och skola.  

Att veta vart vi är på väg och dessutom fatta strategiska beslut i den riktningen är viktiga 
framgångsfaktorer. En framgångsrik förskola, förskoleklass, fritids och skola, med en 
god och utvecklande arbetsmiljö, är värdegrundad och skapar goda resultat, trygghet och 
trivsel för såväl elever som medarbetare.  

Utbildningsnämnden sätter mål och överlämnar sedan till verksamheten att skapa aktivi-
teter för att nå målen. Förändringsarbetet ska organiseras och genomföras på arbetslags-
nivå.  

                                                 
 

1 www.skolinspektionen.se Nästa inspektion av Bodens kommunala skolor sker under 2013. Skolin-
spektionen kvalitetsgranskar kontinuerligt undervisningen i olika ämnen. 

 



Utbildningsnämnden 

4 
 

 

Ledning av det pedagogiska arbetet 

Ett starkt ledarskap är en viktig förutsättning för att nå framgångsrik skolutveckling. 
Rektor och förskolechef är ansvariga för den pedagogiska utvecklingen och måste stän-
digt analysera resultat i den egna skolan i relation till omvärldens. Måluppfyllelse inom 
samtliga verksamheter ska kommuniceras med pedagoger i syfte att ständigt uppnå för-
bättringar.  

Ett systematiskt och väl strukturerat kvalitetsarbete är en förutsättning för ökad målupp-
fyllelse, både på enhetsnivå och på övergripande nivå. Systematisk uppföljning och ana-
lyser av de samlade resultaten är en viktig del av detta kvalitetsarbete. 

Förvaltningsledning och politiker ska ha god kännedom om verksamheten och skolornas 
arbete, måluppfyllelse och resultat.  

Ny skollag 
Den nya skollagen innebär att rektors befogenhet och ansvar utökas i stor omfattning och 
den kommunala styrningen minskas. Det utökade myndighetsansvaret ställer ökade krav 
på myndighetsadministration. Den kommunala nämnden är ytterst ansvarig för att rekto-
rer och förskolechefer har förutsättningar att uppfylla lagstiftningen. Det innebär att den 
kommunala styrningen måste förändras då kommunen är ytterst ansvarig som huvudman 
för verksamheten.  

I och med att rektors beslut kan överklagas direkt till rättslig instans försvinner en stor 
del av nämndens prövningsmöjligheter. Det blir då viktigare att nämnden styr genom 
tydliga riktlinjer och policydokument, så att förskola och skola juridiskt hanteras på lik-
artat sätt inom kommunen.  

Gymnasiereform 
Den nya gymnasiereformen och mindre elevkullar ställer krav på ett omfattande internt 
arbete för att anpassa gymnasieskolans organisation till en framtida utbildningsstruktur. 

Det framtida utbildningsutbudet måste ta hänsyn till elevernas önskemål och omvärldens 
behov av framtida gymnasieutbildningar. Detta kan innebära nedläggning av program 
och/eller start av nya program eller inriktningar. Den framtida gymnasieorganisationens 
utformning kommer att bli en mycket stor utmaning för den kommunala gymnasieskolan 
i Boden. 

Behörighet 
Inom alla skolformer kommer behörighetsfrågorna att ställas i fokus med anledning av 
den skärpta lagstiftningen eftersom lärarelegitimation krävs from hösten 2015 för att ha 
rätt att sätta betyg.  
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Det nya läraravtalet innebär en möjlighet för kommunen att ta initiativ till en förändrad 
arbetsorganisation. Det finns en möjlighet i avtalet att träffa lokala överenskommelser 
gällande arbetstiden, en s.k. Bodenmodell. Målet med läraravtalet är att underlätta för 
varje skola att organisera arbetet efter de behov som finns, så att eleverna får bästa möj-
liga förutsättningar att förbättra sina resultat och nå sina mål. 

Förvaltningen har kommit långt i arbetet med lärares behörigheter, och är idag långt bätt-
re rustade än de flesta andra kommuner att möta den nya lagstiftningens krav. 

 

Verksamhetsplanering 

Verksamhetsidé 

Utbildningsnämnden tillhandahåller pedagogisk verksamhet och omsorg av hög kvalité i 
en helhet för barn och ungdomar samt lägger grunden för och främjar ett livslångt läran-
de, där dialog och delaktighet är en väg till utveckling och hög måluppfyllelse. 

I Bodens skolor ska alla barn och ungdomar, i den vardagliga undervisningen, få lärande, 
framtidstro och verktyg att påverka och forma sin egen och ortens framtid.  

Skolan i Boden ska förbereda barn och elever så att de har goda kunskaper och kompe-
tenser för att möta framtidens krav.  

Värdegrundsfrågor, människosyn och kunskapssyn är områden som ska prioriteras och 
utvecklas i alla verksamheter. 
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Mål  2009 2010 2011

Ett hållbart växande samhälle
Medborgarnas Boden
Öka antalet inloggningar i förvaltningens E-tjänster ökar

Ungdomarnas Boden
Antal folkbokförda elever, i Boden, som väljer 
programutbudet på Björknäsgymnasiet som sitt 
förstahandsalternativ ökar 283 301 304

Trygg och trivsam kommun
Elever som ofta eller alltid har arbetsro i skolan[1] lå 08/09 lå 09/10 lå 10/11
* åk 5, flickor ökar 66% 65% 65%
* åk 5, pojkar ökar 72% 65% 62%
* åk 8, flickor ökar 67% 69% 71%
* åk 8, pojkar ökar 64% 77% 72%

Elever som ofta eller alltid känner sig trygga i skolan
* åk 5, flickor ökar
* åk 5, pojkar ökar
* åk 8, flickor ökar
* åk 8, pojkar ökar

 Andel simkunniga i åk 6 ökar till mer än 95% >95% 85-90 85-90 85-90
 
100% av inskrivna invandrare ska efter avslutat 
introduktionsprogram uppnå självförsörjning 100% 41% 20% 41%
 

Eko-kommunen
Alla förskolor och grundskolor har Grön Flagg eller 
motsvarande miljöcertifiering senast 2013 100% 45 58 58
Inköp av ekologiska livsmedel ökar 2,5% 3,3% 9,0%

1) Källa: Bodens kommuns elevenkät
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Mål 2009 2010 2011

 
Tillväxt i Boden
Elever som  medverkar i Uf-företag ökar 6,9% 8,7% 5,3%
Antal elever lärlingsutbildning ökar 9 21 24
Minst 800 personer tar del av kompetenshöjande insatser 
vid Lärcentrum, exkl vägledning (2011 inkl lokförarutb)

minst 800 880 860 955
Alla 16-17-åringar som söker, erbjuds ett kommunalt 
feriearbete 100% 100% 100% 100%

Verksamhet till nytta för medborgarna
Nöjda medborgare
I den årliga enkäten[1] bedöms Nöjdhetsgraden
* Föräldrar till förskolebarn >90%
* Elever >90%
   åk 5
   åk 8  
   åk 2 gy
* Föräldrar i grundskolan >90%

Bra kvalitet

Antalet platser/avdelning i genomsnitt i förskola ska                           
ligga på 17 platser på årsbasis[2]

Andel elever med godkända nationella prov i åk 3
* Svenska >95% 85,8% 91,0% 92,5%
* Matematik >95% 64,8% 89,8% 90,8%
Andel elever med godkända nationella prov i åk 6
* Svenska >95%
* Matematik >95%
* Engelska >95%
Andel elever åk 6 med minst betyget E  i alla ämnen >95%   
Andel elever åk 9 med minst betyget E  i alla ämnen >95% 80,9% 85,0% 77,8%

Andel elever åk 9 med betyget A i alla ämnen >5%

Meritvärdet för åk 9 uppgår till >225 206 207 215

[1] Till och med år 2011 skala 1-8, där 8 är bästa värdet. Från och med år 2012 är skalan fyrgradig, alltid, ofta, sällan, aldrig enligt SKL:s mätmetoder.

Ny skala för måluppfyllelse. Målet är att 90 % av sammanvägda svar ligger på nivå 1-2 (alltid, ofta)

[2] Redovisning av måluppfyllelse sker efter respektive kalenderår i febr. månad  
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Mål 2009 2010 2011

Elever som  fullföljt gymnasieskolan inom 4 år[1];
* enbart nationella program 100% 77,7 72,8 76,4
Genomsnittligt betygspoäng i gymnasieskolan; minst 15 14,1 14,3 14,1
* enbart nationella program

Andel närvarande elever
*åk 8 >95%
*åk 2 gy >95%

 
Andel elever med minst betyget E  i alla kurser
*grundläggande vuxenutbildning 100% 88,0% 75,0%
* gymnasial vuxenutbildning 100% 84,0% 88,0%

Attraktiv arbetsgivare
Medarbetarskap och ledarskap
Rektor/förskolechef genomför minst ett 
verksamhetsbesök/medarbetare per år

De i förvaltningens årliga personalenkät bedömer[2]
* delaktighet >7 7,2 7,4 7,5
* trivsel >7 7,6 7,4 7,6
Antal underställda per rektor minskar 36 35 35

Jämställdhet och mångfald
De i förvaltningens årliga personalenkät bedömer  
* jämlikhet, jämställdhet och mångfald >7 5,6 i.u 5,5

 Hälsa och arbetsmiljö
Sjukfrånvaro[3] <6% 5,74 4,41 4,12
Långtidssjukskrivna[4] <45% 54,29 37,14 38,37

Andelen som har medarbetarsamtal med sin närmaste chef 100% 82,0% i.u 87,0%

[1] Uppgiften avseende samtliga program år 2009 är justerad utifrån Skolverkets databas SIRIS

[2] Skala 1-8

[3] Antalet sjukdagar i procent i jämförelse med ordinarie arbetsdagar.

[4] Andelen sjukfrånvaron som är sammanhängande frånvaro längre än 60 dagar  
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Mål 2009 2010 2011

Bra kompetensutveckling
De i medarbetarenkäten bedömer  
* möjligheten till lärande och utveckling i arbetet >6 5,9 i.u. 5,5

  
Konkurrenskraftiga löner och villkor
Andelen heltider Ökar 88,58% 87,25% 87,80%

 
God ekonomisk hushållning
Hållbar ekonomisk utveckling
Nämnden har inte någon negativ budgetavvikelse, % -1,94 -1,52 -1,00

Samtliga chefer håller sin budget  100%

Effektivt resursnyttjande
Lokalytan anpassas (m2/elev)[1]
* grundskolan 10-13 16,1 16,0 16,7
* gymnasieskolan minskar 22,1 22,9 23,5

Skillnad mellan redovisad kostnad
och standardkostnad.[2] inom;
* förskolan minskar från 18 % minskar 29,1 19,6 13,6
* grundskolan är högst 2 %                                              högst 2 % 7,0 3,3 -1,2
* gymnasiet är högst 3 % högst 3 % 7,7 2,0 2,9

[1] Värden avseende kvadratmeteryta/elev för 
gymnasiet åren 2008 och 2009 är justerade utifrån 
korrigerad verksamhetsyta för Byggprogrammets 
lokaler på A8.
[2]Källa: www.kolada.se.  Standardkostnaden avser den 
strukturårsjusterade standardkostnaden dvs. justerade 
med ett 3 årsperspektiv.
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Planerad verksamhet och aktiviteter 

Ett hållbart växande samhälle 

Tillväxt i Boden  
En kommun med en attraktiv livsmiljö har kvaliteter som gör att människor vill flytta dit 
och de som redan bor där trivs och vill bo kvar. Våra ungdomar ska ha framtidstro, vara 
goda ambassadörer och ha en positiv bild av Boden. 

Gymnasieskolan i Boden ska innehålla studieförberedande och yrkesförberedande pro-
gram samt ha lärlingsutbildning. 

Lärcentrum ska fortsätta att utvecklas och ska vara en självklar plats för de medborgare 
som saknar 3-årig gymnasieutbildning. Dessutom ska utbildningarna baseras på efterfrå-
gan från det offentliga och privata näringslivet samt individen.  

Trygg och trivsam kommun 
En viktig uppgift för alla som verkar i förskolan och skolan idag är att förmedla och ge-
stalta en gemensam värdegrund och en pedagogik som leder till att alla elever når målen. 
En förutsättning för att ge barn och elever goda kunskaper är att utveckla en förskola och 
skola där alla inkluderas och känner trygghet, trivsel, inflytande och lust att lära. 

Medborgarnas Boden 
Utbildningsförvaltningen strävar efter en transparant verksamhet där öppenhet och insyn 
är viktiga faktorer. Medborgarna har möjlighet att framföra synpunkter direkt till rektor 
eller till förvaltningen i enlighet med rutinerna i serviceförklaringarna. 

Eko-kommunen 
Hållbar utveckling, att värna om givna resurser, innebär att en samverkan måste ske. För 
att nå framgång krävs kunskaper, insikt och förståelse. Att uppnå ett långsiktigt och håll-
bart samhälle med fokus på miljö måste börja när barnen är små. Fokus på miljöområdet 
ska löpa som en röd tråd genom hela skolsystemet.  

Ungdomarnas Boden 
En viktig del för Bodens tillväxt är att behålla ungdomarna kvar i kommunen. Där har 
gymnasieskolan och vuxenutbildningen en viktig roll. Utbildningarna ska ge våra ung-
domar en möjlighet till en kompetens som ger dem valfrihet inom arbetslivet men också 
lägga grunden för delaktighet i samhällsutvecklingen. 
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Verksamhet till nytta för medborgarna 

Nöjda medborgare 
En attraktiv skola bidrar till en ökad måluppfyllelse ur ett kommunövergripande perspek-
tiv. Utbildningsnämndens ambition är bl.a. att genom regelbundna mätningar synliggöra 
förbättringsområden och på så sätt aktivt bidra till att Boden framstår som en attraktiv 
skolkommun. En god lärmiljö präglas av helhet, sammanhang och progression.  

Bra kvalitet 
Skolan ska ha en bra arbetsmiljö med lugn och arbetsro för alla. Forskning visar att 
främsta framgångsfaktorn för höga elevresultat är ämnesbehöriga lärare och höga för-
väntningar från engagerade lärare. Andelen elever med minst godkända betyg ska konti-
nuerligt öka för att uppnå slutmålet 100 %. Meritvärdena ska kontinuerligt höjas. Den 
olovliga frånvaron ska vara 0 %. 

Attraktiv arbetsgivare 

Medarbetarskap och ledarskap 
Ett gott ledarskap är en förutsättning för att utveckla våra verksamheter med barns och 
elevers behov i fokus. En viktig uppgift är att chefer har möjlighet att utöva ett bra ledar-
skap, har hög kompetens, handlingsutrymme och grupper som storleksmässigt är möjliga 
att leda. Chefsrollen i skolan är i förändring; staten ställer höga krav på kunskap om 
lärande och undervisning samt på juridiska kunskaper enligt nya skollagen.  

Rektors/förskolechefens verksamhetsbesök ska ge lärarna stöd och utveckla pedagogi-
ken. Verksamhetsbesöken fokuserar på kärnprocessen och ska leda till ökad måluppfyl-
lelse.  

Den moderna forskningen har påvisat ett antal egenskaper och handlingsmönster som 
utmärker det pedagogiska och sociala klimatet i framgångsrika skolor. En av dessa är ett 
tydligt, visionärt, kraftfullt och pedagogiskt ledarskap. Ett ledarskap som prioriterar sko-
lans kunskapsmål och tar ansvar för undervisningskvaliteten.  

Rektorer och medarbetare ska gemensamt utveckla metoder, arbetsordning och organisa-
tion som ska leda till ökad måluppfyllelse och förbättrade resultat för eleverna. 

 
 
Jämställdhet och mångfald 

Utbildningsförvaltningen ska vara en jämställd arbetsplats, där alla, oavsett kön, ålder 
och livssituation, ska trivas och utvecklas i arbetet. Jämställdhetsarbetet ska genomsyra 
det vardagliga arbetet i alla verksamheter och bedrivas genom aktiva åtgärder i samver-
kan mellan arbetsgivare och medarbetare. 
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Hälsa och arbetsmiljö  

En viktig faktor för utvecklingen av skolan som helhet är att verksamheten är organise-
rad så att personalen är delaktig, har inflytande och är engagerad. För att kunna bidra till 
denna process sätts medarbetarna i fokus vilket tydliggörs bl.a. genom årliga medarbe-
tarsamtal, psykosociala undersökningar samt aktiva satsningar på friskvård och hälsa.  

Utbildningsförvaltningen strävar efter att alla anställda ska ha en arbetssituation som är 
gynnsam för både hälsa och livskvalitet samt att kränkande särbehandling inte ska före-
komma.  

Kompetensutveckling 
Medarbetare som utvecklas i sina yrkesroller, trivs och är stolta över sitt bidrag till verk-
samhetens resultat är goda ambassadörer. Medarbetare ska i samverkan med rektor ta an-
svar när det gäller egen kompetensutveckling. 

Förskola och skola är verksamheter som är i ständig utveckling, insatser för att bibehålla 
och öka kompetensen ingår som en naturlig och viktig del i varje medarbetares personli-
ga kompetensutvecklingsplan.  

Lön och villkor 
Marknadsmässig lönesättning och tydliga lönekriterier vid lönesättning är viktiga verk-
tyg för att vara en konkurrenskraftig arbetsgivare, som både attraherar nya medarbetare 
och behåller de befintliga. Lön och villkor ska stimulera till förbättringar i verksamheten, 
skapa engagemang och vilja, samt vara individuell och spegla medarbetarnas olika upp-
drag och arbetsresultat. 

 

God ekonomisk hushållning 

 Hållbar ekonomisk utveckling 
Ekonomin är i balans genom effektivt resursnyttjande och tydliga ekonomiska konse-
kvenser inför varje beslut. En ekonomi i balans ger bättre möjligheter till framförhållning 
och kvalitetsutveckling. Den viktigaste vägen för att nå en god ekonomisk hushållning är 
att öka produktiviteten inom alla verksamhetsområden. 

Befolkningsutvecklingen i kommunen är en omvärldsfaktor som har stor påverkanseffekt 
för utbildningsnämndens verksamhetsområde. Den demografiska modellen för resursför-
delning som tillämpas inom kommunen ger resurser utifrån antalet barn i de olika verk-
samheterna, vilket innebär att de ekonomiska resurserna minskar snabbare än effekterna 
av de åtgärder som vidtas. 
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Utmaningen inom ekonomiperspektivet handlar om att klara en budget i långsiktig ba-
lans mot bakgrund av minskade elevvolymer, både p.g.a. en naturlig demografi och kon-
kurrerande verksamhet samt behov av att frigöra medel för särskilda satsningar. 

God ekonomisk hushållning 
En ekonomi i balans ger bättre möjligheter till framförhållning och kvalitetsutveckling 
liksom att kunna göra speciella prioriteringar och för att verksamheten ska kunna arbeta 
under stabila och förutsägbara förutsättningar.  

Varje rektor/förskolechef och enhet ska bedriva verksamhet inom ramarna för tilldelad 
budget. 

Utbildningsförvaltningens ekonomiska ram minskar 2013-2015 beroende på den demo-
grafiska modellen med 14 590 tkr. Nya verksamheter har tillkommit under 2012 vilka är 
integration, lärcentrum, feriearbete samt kulturskola. Dessa verksamheter har tillfört ut-
bildningsförvaltningens ekonomiska ramar vilket motsvarar 21 677 tkr för 2013. 

De resurser som utbildningsförvaltningen har vid ingången till 2013 är i underbalans 
med 3 882 tkr. Om förvaltningen beviljas kompensation för löneökningen för läraravtalet 
2012 med 3 170 tkr nås budget i balans. 

Fortfarande har gymnasieskolan problem med en omstruktureringskostnad för att anpas-
sa personal till tilldelad ram under 2013. Åtgärder kommer att vidtas from ht-2013 för att 
komma i balans mot tilldelad budget. Förskolan har fått ökad kostnad beroende på fler 
inskrivna barn i verksamheten. Inskrivningsprocenten har ökat från 77 % år 2007 till 
idag ca 88 % år 2011. 

Budget 

Drift 
Ekonomi till Verksamhetsplanen 2013-
2015        

           

  Bokslut  Prognos Budget  Plan Plan 
  2011 2012 2013 2014 2015 
Intäkter 60 798 65 843 55 843 62 213 63 156 
Kostnader -591 042 -620 081 -625 400 -640 451 -649 542 
Nettokostnader -530 244 -554 238 -569 557 -578 238 -586 386 
Tilldelad ram 525 020 548 765 555 139 560 448 570 824 
           
Resultat -5 224 -5 473 -3 882 -7 254 -5 026 
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Specifikation av nettokostnader 
Utbildningsnämnden 1 027 951 972 1 001 1 037 
Integration 0 2 030 0 0 0 
Musik-/kulturskola 4 476 4 222 5 714 5 885 6 089 
Förskola 102 124 99 955 95 866 101 930 105 459 
Skolbarnomsorg 22 376 20 842 27 572 27 010 28 211 
Förskoleklass 14 442 11 286 13 096 13 884 13 202 
Grundskola 184 262 188 164 176 150 179 889 184 372 
Grundsärskola 11 595 10 734 13 488 14 037 14 271 
Fria för- och grundskolor 64 279 76 512 83 575 76 546 72 465 
Gymnasieskola 120 475 122 653 117 034 120 296 122 534 
Gymnasiesärskola 5 188 5 459 5 832 6 315 6 518 
Arbetsmarknadsåtgärder 0 4 894 4 023 4 144 4 289 
Vuxenutbildning 0 6 536 15 700 16 765 17 402 
Planerade åtgärder -5 224 -5 473 -3 882 -7 254 -5 026 
Summa UBN 525 020 548 765 555 139 560 448 570 824 
           
Investeringar 6 199 7 484 6 000 5 000 5 000 
           

           

Förklaring Planerade åtgärder:          

Budget 2013 = - 3882 tkr      

Läraravtal = - 3 170 tkr      

Del av budgetprop = - 712 tkr      

      

Budget 2014 = - 7 254 tkr      

Anpassning av budget kvarstår      

      

Budget 2015 = - 5 026 tkr      

Anpassning av budget kvarstår      

 

Planerade investeringar  

Investeringar planeras främst i pedagogiska lärmiljöer samt fortsatta investeringar för att 
utveckla IT standarden (trådlösa nätverk, fiber och annan utrustning). 

Investeringar i arbetsmiljöåtgärder kommer efter genomförda skyddsronder att prioriteras 
inom ram. Därutöver planeras för investeringar i gymnasieskolans yrkesprogram. 
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Investeringar 

Bokslut Prognos

2011 2012 2013 2014 2015

Inkomster 7 239 6 000 6 000 5 000 5 000
Utgifter
Nettoinvesteringar -7 239 -6 000 -6 000 -5 000 -5 000

Specifikation per område
Arbetsmiljöåtgärder 1 774 1 700 1 700 1 400 1 400
Lärmiljöer 2 767 2 000 2 000 1 650 1 650
Yrkesprogram 1 898 1 500 1 500 1 300 1 300
IT 800,0 800 800 650 650
Reserv
 
 
Summa (tkr) 7 239 6 000 6 000 5 000 5 000

Budget/plan

 

 

 

Planerade förändringar 

De ekonomiska förutsättningarna som präglat förvaltningens arbete de senaste åren, måste 
fortsätta även under de kommande åren. Den kommunala skolorganisationen måste anpassa 
organisation och struktur till de framtida resurserna samt till barn och elevunderlaget i 
kommunen.  

Det kommer krävas tydliga prioriteringar och svåra politiska beslut måste fattas.  

Den kommunala skolan har ett ”sista hands ansvar” att uppfylla skollagens intentioner och 
krav, varför kommunen alltid måste ha en organisatorisk beredskap och resurs för att säker-
ställa kommunens åtaganden enligt skollagen. 
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Serviceförklaringar 

Utbildningsnämnden 
Förskola 1-5 år 

Arbete mot kränkande behandling 

- Inga barn ska utsättas för kränkande behandling eller utanförskap. Alla vuxna agerar tydligt 
för att visa att detta inte tolereras samt följer gällande likabehandlingsplan och planen mot 
kränkande behandling för att förebygga. I Bodens kommunala förskolor är det nolltolerans. 

Inflytande och delaktighet 
- Dialog och delaktighet för barn/ungdomar, pedagoger och föräldrar är en självklarhet för den 
kommunala verksamheten. Hos oss erbjuds föräldrar en variation av möjligheter till delaktig-
het t.ex. dagliga positiva dialoger med våra anställa och delaktighet i Verksamhetsråd. 

- Föräldrar till barn i förskolan upplever att de har inflytande över verksamheten. 

- Vi erbjuder dig som vårdnadshavare minst två utvecklingssamtal per år om ditt barn. 

Livslångt lärande 
- Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande som är lustfyllt, tryggt och lärorikt. Försko-
lan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet med en trygg miljö som samtidigt utma-
nar och lockar till lek, kreativitet och aktivitet. 

Säker miljö 
- Barn i våra förskolor har en säker inomhus- och utomhusmiljö. 

Grundskola och fritidshem 

Arbete mot kränkande behandling 

- Inga elever ska utsättas för kränkande behandling eller utanförskap. Alla vuxna agerar tydligt 
för att visa att detta inte tolereras samt följer gällande likabehandlingsplan och planen mot 
kränkande behandling för att förebygga och ge eleverna verktyg att själva förhindra kränkande 
behandling och utanförskap. I Bodens kommunala skolor och fritidshem är det nolltolerans. 

Inflytande och delaktighet 

- Dialog och delaktighet för barn/ungdomar, pedagoger och föräldrar är en självklarhet för den 
kommunala verksamheten. Hos oss erbjuds föräldrar en variation av möjligheter till delaktighet 
t.ex. kontakten med pedagogerna i klasserna och delaktighet i Verksamhetsråd. 

- Du som elev upplever att du har inflytande över ditt lärande. Du har en individuell utveck-
lingsplan utarbetad i samverkan med dig, dina föräldrar och dina lärare. Du ska ha minst två 
utvecklingssamtal per läsår. 

- Du som går på fritidshem har möjligheter att påverka innehållet i verksamheten. 
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- Ogiltig frånvaro leder till sämre studieresultat och uppluckrad studiemoral därför kontaktar 
skolan er föräldrar vid oanmäld frånvaro. 

Måluppfyllelse 

- Grundskolans fokus är att höja kvaliteten årligen så att eleverna lär sig mer och därigenom når 
högre resultat. 

- Fysisk aktivitet genomförs dagligen i alla skolformer. 

- Vi i kommunala skolan arbetar på flera fronter mot droger. T.ex. får alla ungdomar i åk. 6 och 
deras föräldrar SANT-information (Sniffning, Alkohol, Narkotika, Tobak) och alla elever 
fr.o.m. åk 6 erbjuds Tobaksfri Duo. 

- Du möts av kunnig och engagerad personal. 

- Som elev ges du möjlighet att tillägna dig de grundläggande kunskaper som ger förutsättning-
ar för ett livslångt lärande. 

- Om det finns skäl att tro att du kan få svårigheter att nå målen kommer du att erbjudas stödin-
satser som utformas i samråd mellan dig, dina föräldrar och dina lärare. 
Arbetsro 

- Trygghet, trivsel och arbetsro är avgörande för goda resultat därför är det särskilt viktigt att 
detta omfattar alla elever. Vi ställer höga förväntningar på dig att du uppträder och beter dig så 
att du bidrar till att dina skolkamrater får arbetsro.  

Gymnasieskola 

Arbete mot kränkande behandling 
- Inga elever ska utsättas för kränkande behandling eller utanförskap. Alla vuxna agerar tydligt 
för att visa att detta inte tolereras samt följer gällande likabehandlingsplan och planen mot 
kränkande behandling för att förebygga och ge eleverna verktyg att själva förhindra kränkande 
behandling och utanförskap. På Björknäsgymnasiet är det nolltolerans. 

Inflytande och delaktighet 
- Dialog och delaktighet för ungdomar, pedagoger och föräldrar är en självklarhet för den 
kommunala verksamheten. Föräldrar erbjuds möjligheter till delaktighet på flera sätt, där vikti-
gaste kontakten är med mentor. 

- Du har löpande kontakt med din mentor och skolan erbjuder dig och dina föräldrar ett utveck-
lingssamtal varje termin. Tillsammans med din mentor kommuniceras din individuella studie-
plan. 

- Du som elev upplever att du har möjlighet till inflytande över ditt lärande. 
Måluppfyllelse 
- Gymnasieskolans fokus är att höja kvaliteten årligen så att eleverna lär sig mer och därigenom 
når högre resultat. 

- Fysisk aktivitet genomförs dagligen. 

- Du möts av kunnig och engagerad personal. 

- Som elev ges du möjlighet att tillägna dig de grundläggande kunskaper som ger förutsättning-
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ar för ett livslångt lärande. 

- Om det finns skäl att tro att du kan få svårigheter att nå målen kommer du att erbjudas stödin-
satser som utformas i samråd mellan dig, dina föräldrar och din mentor.  
Arbetsro 
- Trygghet, trivsel och arbetsro är avgörande för goda resultat därför är det särskilt viktigt att 
detta omfattar alla elever. Vi ställer höga förväntningar på dig att du uppträder och beter dig så 
att du bidrar till att dina skolkamrater får arbetsro.   

 

 



      
    
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunledningsförvaltningen, Ekonomikontoret 

961 86 Boden 


