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Nämndmål

Förvaltningsmål

Nyckeltal

Aktivitet

Identifiera förbättringsområden.

Genomföra brukar-/elevenkäter

Elevers upplevelse om förväntningar och
kunskap om sina möjligheter att nå målen

Genomförande elevenkät- Vartannat år
genomförs elevenkät från åk 3 tom åk 3 på
gymnasiet samt vuxenutbildningen och
kulturskolan.

Utveckla det kommunala
aktivitetsansvaret (KAA)

Erbjuda alla ungdomar som omfattas
av KAA regelbunden uppföljning

Antal aktiva ungdomar inom KAA

Samverkanskonferenser KAA- Två gånger om
året utvärderar AME och Dahlstiernska hur
många ungdomar som är delaktiga i KAA.

Utveckla lärlingsprogrammet och
vuxenutbildningen efter näringslivets
behov

Utveckla en samverkan med
näringslivet

Antal företag som deltar på
Dahlstiernskas arbetsmarknadsmässa

Dahlstiernska och Vuxenutbildningen deltar i
näringslivsråd och genomför
arbetsmarknadsmässa
Dahlstiernska, VUX samt högstadiet har möte
med näringsliv minst 1 gång/år

Skolans attityder till företagande - ranking
Svensk näringslivsranking
Öka utbildningsnivån i Mellerud bland
vuxna

Alla elever får godkända betyg i alla
ämnen för att främja en jämlik och
jämställd hälsa

Uppstart av regionala yrkesinriktade
vuxenutbildningar

Alla elever har rätt till en skolmiljö
som präglas av studiero

Antal vuxenstuderande 6 månader efter
avslutad yrkesutbildning

Vuxenutbildningen kartlägger antalet
vuxenstuderande 6 månader efter avslutad
yrkesutbildning

Antal vuxna elever som deltar i regionala
vuxenutbildningar

Starta ytterligare yrkesutbildningar
Uppstart vård- och omsorgsutbildning inklusive
variant med språkstöd.

Andel elever som slutar särskolan med
fullständiga betyg enligt särskolans
kursplaner
Andel kursdeltagare som slutför sina
kurser på Vuxenutbildningen
Andelen IM-språkelever som klarar IMprogrammet för vidare studier inom 2 år.

Dahlstiernska gymnasiet implementerar
handlingsplan för nyanlända elevers
utbildningsvägar efter språkintroduktion

Antal elever som slutar Dahlstiernska
gymnasiet med fullständiga betyg.

Lovskola studiestöd och andra riktade insatser
Samverkansplan med polis AME och socialtjänst
Skolorna utökar sin användning av digitala
läromedel och lärverktyg.

Meritpoäng årskurs nio

Alla pedagoger ska bedriva ett språkutvecklande

Nämndmål

Förvaltningsmål

Nyckeltal

Aktivitet
arbetssätt i alla ämnen
Samverkansplan med polis AME och socialtjänst

Måluppfyllelse åk 3 - åk 6.

Kompetensutveckling för personal kring
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)
Skolorna utökar sin användning av digitala
läromedel och lärverktyg.

Inga elever utsätts för kränkande
behandling

Elevers upplevelse av trygghet

Kartlägga, dokumentera, åtgärda och följa upp
kränkande behandlingar
Uppföljning av elevenkät kring elevers upplevelse
om trygghet i skolan

Elevers upplevelse om att skolan tar tag i
de problem som uppstår

Enheten genomför värdegrundsaktiviteter som
förebygger och minskar kränkande behandling
och därmed ökar tryggheten för eleverna.
Uppföljning av elevenkät kring elevers upplevelse
om av att skolan tar tag i de problem som uppstår

Alla elever ska bli behöriga till
gymnasiet gör att främja en jämlik
och jämställd hälsa

Vi ska öka måluppfyllelsen i
grundskolan genom att erbjuda en
utbildning av hög och likvärdig
kvalitet

Andel elever som är behöriga till ett
nationellt gymnasieprogram

Eleverna ska få tid för övning och repetition för
att klara kunskapskraven
Kompetensutveckling för personal kring
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)
Lovskola studiestöd och andra riktade insatser
Skolorna utökar sin användning av digitala
läromedel och lärverktyg.

Godkända betyg i kärnämnena för åk 6
Utmana och stimulera barns
utveckling och lärande i förskola och
fritidshem

Öka måluppfyllelsen i grundskolan
och gymnasiet så att alla elever ska
klara kunskapskraven.

Eleverna ska få tid för övning och repetition för
att klara kunskapskraven

Förskola och fritidshem bedriver en
verksamhet som främjar lek,
utveckling och ett lustfyllt lärande

Personaltätheten i förskolan ska vara
högre än kommungruppens
Uppföljning av förskolans kvalitetsplaner

Uppföljning av förskolans kvalitetsplaner

Implementera den nya läroplanen för
förskolan

Antal personalkonferenser kring ny
näroplan i förskolan

Implementera ny läroplan för förskolan

Kontinuerlig uppföljning av elevers
måluppfyllelse

Andelen elever på Dahlstiernska
gymnasiet som har kunskaper för minst
betyget E i sina nuvarande kurser

Alla pedagoger ska bedriva ett språkutvecklande
arbetssätt i alla ämnen
Kompetensutveckling för personal kring
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)
Utveckla den formativa bedömningen genom ett
kollegialt lärande under bedömningskonferenser Dahlstiernska
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Utveckla ledarskapet i klassrummet

Andelen elever på Vuxenutbildningen
som når kursmålen för nuvarande kurser

Utveckla ledarskapet i klassrummet

Måluppfyllelse Särskolan
Måluppfyllelse årskurs 3-6 och årskurs 8

Användning av inläsningstjänst som hjälpmedel i
undervisningen
Klasskonferenser minst 2 ggr per termin för
grundskolan
Utveckla ledarskapet i klassrummet

Resultat av nationella prov inom
Vuxenutbildningen
Tidig kartläggning av elevers
kunskaper

Reslutat av ämnesprov årskurs sex

Nyanlända elever ska erbjudas en
utbildning av hög och likvärdig
kvalitet

Öka integrationen i KUN.s
verksamheter

Antal avdelningar som använder bildstöd
i förskolan (INPRINT)

Ökat kulturutbud i kommunen för att
nå nya grupper

Skapa fler forum för kulturaktiviteter

Resultat av ämnesprov årskurs 3
Arbeta med bildstöd i det vardagliga arbetet i
förskolor

Elevers upplevelse om att de umgås med
elever med annat modersmål
Antal barn och elever som erbjuds minst
en kulturaktivitet

Biblioteket anordnar en utställning/föreställning
för elever i åk 7- VUX.
Kulturskolan arrangerar och utför kulturaktiviteter
i alla för- och grundskolor.

