Inriktningsdokument 2016 Utbildningsnämnden
Lust att lära i skolan
Skola och utbildning är Ale kommuns viktigaste prioritering. Därför ska alla sektorer samverka kring
åtgärder för att öka måluppfyllelsen i skolan. Den vetenskapliga grunden i skolans arbete ska stärkas. I
syfte att säkerställa att vi har vetenskaplig kompetens på minst doktorsnivå till kommunens förfogande ska
ett avtal med någon närliggande högskola eller universitet om utbyte av kompetens tecknas.
Varje skola ska ha en tydlig inriktning på sitt arbete med att stärka elevernas lust att lära. Det ska redovisas,
per enhet, till nämnden
Utbildningsnämnden ska få uppföljning på den nivå som inte presterar i enlighet med uppdraget att alla
elever ska nå målen i samtliga ämnen. Det kan handla om kvartalsvis genomgång av samtliga grundskoleoch gymnasieenheters klasser. De enheter som har klasser med elever som riskerar att inte nå målen ska
löpande rapportera till nämnden hur man arbetar med detta.
Ett sätt att mäta och kommunicera progression, både på individ och strukturnivå ska tas fram.
Fritidshemmens verksamhet ska stödja den pedagogiska utvecklingen. Varje fritidshemsverksamhet ska
beskriva hur deras verksamhet bidrar till fullmäktiges mål.
Undervisning av lärare med rätt ämnesbehörighet ska säkerställas i samtliga årskurser.
Kompetensutveckling för personalen gynnar måluppfyllelsen.
Individuella kompetensförsörjningsplaner för samtliga anställda ska tas fram och anpassas efter
verksamhetens och individens behov.
I Ale har vi poängterat vikten av att rektor är pedagogisk ledare och insatser har gjorts för att
förutsättningar för detta ska öka. Insatserna ska utvärderas.
Vi ska fortsätta utvecklingen för att rektor ska ha förutsättningar att vara pedagogisk och didaktisk ledare
och indikatorer för hur man är pedagogisk ledare ska tas fram.
Det systematiska kvalitetsarbetet ska gå från att vara ett mål till ett medel.

Tillväxt
Som ett led i att höja Ale kommuns attraktivitet är goda skolresultat en viktig förutsättning för att stärka
Ale kommuns attraktionskraft som boendeplats. En hög tillväxttakt kräver att vi ligger i fas med
utbyggnaden av förskolor och skolor.

Sysselsättning för alla

Att lyckas i skolan är en förutsättning när det gäller att etablera sig på arbetsmarknaden.
Arbetslivserfarenhet är en viktig faktor i arbetet med att nå sysselsättning för alla. Genom kopplingen
mellan skolan, föreningslivet och näringslivet gynnas förutsättningarna gällande bland annat PRAO
och feriearbeten för våra ungdomar.

Underlätta människors vardag

För att underlätta människors vardag är det viktigt att kommunen ligger i fas med utbyggnaden av
våra verksamheter då kommunen expanderar.
Värna livsmiljö
Vi behöver stärka förutsättningarna för våra barn och unga att gå och cykla till skolan. Att tidigt lära sig
goda mönster för ett hållbart liv är en bra förutsättning för framtiden.
Aktiv fritid
Samverkan mellan skolan, fritidshemmen, den öppna fritidsverksamheten och föreningslivet ska fortsätta
och stärkas.
Vi vill utveckla samverkan mellan skola, skolbarnsomsorg och föreningsliv. Detta för att skapa nya
kontaktytor mellan barn, ungdomar och föreningslivet. Detta kan öka antalet föreningsaktiva barn och
ungdomar, samt ha en positiv effekt på integrationsarbetet.
Att stimulera fysiska aktiviteter och utövande av olika idrotter ger påtagliga effekter på välbefinnandet.
Det är därför viktigt att fortsätta de pågående satsningarna på daglig fysisk aktivitet i skolan.

Delaktiga invånare och medarbetare
Skolans demokratiuppdrag behöver uppmärksammas och förstärkas. Ungdomars inflytande, både över sin
utbildningssituation och som aktiva alebor behöver stärkas och hitta sina former.
Skolan ska arbeta tätt med den öppna fritidsverksamheten, då den arbetar med att alla ungdomar skall
känna sig sedda och delaktiga är dess närvaro i våra skolor viktig.
Uppdrag till sektorn
I nationella mätningar framgår det att Ale, totalt sett, inte lägger mindre resurser på skolverksamhet än
många andra kommuner, medan vi ser att kronor per elev är mindre än många andra delar av landet. En
genomlysning över våra kostnader ska därför göras för att identifiera vad nämndens medel används till.
Ett sätt att tillgodose Ales behov av förskollärare är att uppmuntra anställda barnskötare att vidareutbilda
sig. Incitament för våra barnskötare att utbilda sig till förskollärare ska tas fram.
Lönespridningen ska öka.

