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Utbildningsnämnden 

UN § 151                                                   Dnr 2019/00116  

Nämndmål 2020 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar godkänna föreslagna nämndmål för 2020.     

Bakgrund 

Enligt riktlinjen för det systematiska kvalitetsarbetet och enligt kommunens 
målstyrningsmodell ska utbildningsnämnden ta fram förslag på målområden för 
2020. Utifrån föreslagna mål i Kommunfullmäktige i juni 2019 tillsammans med 
analys av de nationella målen ska utbildningsnämnden ta fram förslag till 
målområden 2020. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande, Anette Karlsson (M), tar upp arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 

Arbetsutskottets förslag 

Beslutet överensstämmer med arbetsutskottets förslag.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Nämndmål 2020" upprättad av utbildningschef Maria 
Appelgren. 

Utbildningsnämndens mål 2020. 

Målområden 2020. 

 

 

Expedierats till: 
Utbildningschef Maria Appelgren 

 



   FÖRSLAG NÄMNDMÅL 2020 - 2022 

                 utbildningsnämnden 
 

Så här vill utbildningsnämnden bidra till Vision 2030: 
 

   Utbildningsnämnden 

Mål 1 Alla barn/elever/matgäster känner sig trygga i utbildningsnämndens verksamheter. 

Kommunfullmäktiges mål Mariestad – en trygg kommun för alla 

Beskrivning 

 

Arbetsmiljön i utbildningsnämndens verksamheter ska präglas av trygghet och studiero.  
 
Skolan ska erbjuda en god lärmiljö där bemötande och stöd ger barn och elever förutsättningar att fokusera på undervisningen. Det 
finns tydliga och kända rutiner på skolan för hur man ska hantera olika situationer, exempelvis frånvaro och olika former av kränkningar. 
Medvetenheten om den fysiska miljöns betydelse för en trygg och kunskapsstödjande arbetsmiljö ska vara hög. Skolan ska ha god 
samverkan med vårdnadshavare samt socialtjänst, polis och andra relevanta aktörer. 
 
I verksamheten serveras mat som är säkerställd ur allergi- och hygienisk aspekt så att alla matgäster ska kunna känna sig trygga.  
 

 

  



   Utbildningsnämnden 

Mål 2 Alla barn/elever utvecklas via ledning och stimulans att nå målen för sin utbildning 

Kommunfullmäktiges mål Mariestad – en kreativ och innovativ kommun 

Beskrivning 

 

Lärare har höga förväntningar på barn och elever. Utbildning och undervisning utgår alltid från läroplanernas mål och kunskapskrav 
respektive examensmålen och ämnesplanernas kunskapskrav samt från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Alla lärare är 
engagerade och kompetenta, och planerar undervisningen gemensamt. Barnens åsikter ska tas tillvara i utbildningen och de ska få 
möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån sina egna förutsättningar. På så sätt kan barnen utveckla tilltro till sin egen 
förmåga samt bli delaktiga och utöva inflytande över utbildningen. Eleverna får i förväg veta vilka mål de arbetar mot, är delaktiga i 
planeringen av hur undervisningen ska genomföras och vilka olika former för redovisning och bedömning som kommer att användas. 
Eleverna får genom detta en god kännedom om sin prestationsförmåga i förhållande till målen, vilket leder till att eleverna utvecklar en 
positiv attityd till lärande och ser sin egen ansträngning som betydelsefull. Bedömning i formativt syfte, med avsikten att stärka elevens 
lärande, används både för att synliggöra och stödja elevernas kunskapsutveckling samt för att kontinuerligt bedöma, utveckla och 
förbättra undervisningen.  

Genom delaktighet och inflytande prövas nya metoder. Verksamheterna är aktiva i att öka samverkan med andra aktörer för att skapa 

hållbara lösningar för barn/elever. Skolans arbete med stöd av barn- och elevhälsan och en vidare samverkan inom Medborgarresurs 

Lotsen ger möjlighet till tidiga insatser för att nå de familjer/barn/elever som är i behov av stöd.  

Digitala verktyg ska vara en naturlig del av skolans verksamhet, både i undervisningen och som administrativt hjälpmedel. Verksamheten 

har behov av att utveckla den digitala kompetensen och infrastrukturen i syfte att förbättra de pedagogiska processerna samt bidra till 

ökad likvärdighet när det gäller digitalisering inom utbildningsnämndens verksamheter. 

 

  



   Utbildningsnämnden 

Mål 3 Se och förstå alla barn och elever 

Kommunfullmäktiges mål Mariestad – en välkomnande kommun där alla kontakter genomsyras av ett gott bemötande 

Beskrivning 

 

Alla barn och elever ska bli sedda och förstådda i den verksamhet barnet/eleven deltar i. Barn och elever är inte på ett speciellt sätt, de 
blir på olika sätt, i relation till de möjligheter och normer som de olika miljöerna och aktiviteterna utgör. 
 
Principen om allas lika värde och rätt till inflytande ska vara ledande i såväl organisation som val av innehåll och arbetssätt i 
verksamheten. Varje medarbetare ska ha ett inkluderande förhållningssätt och bemötande i sin profession. Genom samverkan mellan 
yrkesprofessioner, inom och utom sektor utbildning, ska ökade förutsättningar och möjligheter till rätt stöd ges för den enskilde. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Utbildningsnämnden 



 

Mål 4 Sektor utbildning ska erbjuda en attraktiv arbetsplats för elever, medarbetare, chefer och framtida medarbetare 

Kommunfullmäktiges mål Mariestad – en attraktiv tillväxtkommun 

Beskrivning 

 

För att sektor utbildning ska lyckas med övriga mål behövs kunniga, engagerade medarbetare och chefer med rätt kompetens. 
Personalens utbildning är den viktigaste faktorn för att barn/elever/matgäster ska erbjudas en utbildning och måltider med hög kvalitet.  
 
Sektor utbildning ska vara en arbetsgivare med attraktiva arbetsvillkor. Sektorn utvecklar, behåller, attraherar, rekryterar, och introducerar 
kompetenta och engagerade medarbetare som tar initiativ till och får möjlighet att utveckla sig själva och sitt uppdrag. Arbetsmiljön på 
sektorns samtliga arbetsplatser är god och erbjuder och stimulerar medarbetare att utveckla verksamheten. Arbetet med strategisk 
kompetensförsörjning säkerställer att medarbetare på alla nivåer har den kompetens som behövs för att skapa de bästa förutsättningarna 
för varje barn/elev/matgäst. 
 
Arbetsplatser som karakteriseras av en medvetenhet och kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete har bättre förutsättningar att i 
praktiken skapa en god arbetsmiljö fri från kränkande särbehandling, trakasserier, repressalier och diskriminering. En sådan arbetsplats 
skapar ett långsiktigt hållbart arbetsliv för medarbetare och främjar trivsel, engagemang och delaktighet. 
 

 

 

 

 

 

   Utbildningsnämnden 

Mål 5 Hög kvalitet ska prägla utbildningsnämndens verksamheter och ge förutsättningar för ett gott företags- och näringslivsklimat 

Kommunfullmäktiges mål  Mariestad – en attraktiv tillväxtkommun 

Beskrivning 

 

Mariestads skolenheter ska ha tillräckligt med platser och god kvalitet för att ge förutsättningar för ett gott företags- och näringslivsklimat. 
Alla barn och elever ska under sin skolgång ha kontakt med högskolor, branscher, näringsliv och andra aktörer (exempelvis inom 
biosfärsområdet och electri village).  



Barnen och eleverna ska därigenom ges möjlighet till kunskap, inspiration och underlag inför hållbar utveckling, framtida studier och 
yrkesval. Sektor utbildning ska bidra till att stärka Mariestads kommun genom att utveckla samverkan med lärosäten, myndigheter och 
andra externa aktörer såväl regionalt som nationellt och ge både barn, elever och lärare möjlighet till olika former av samarbeten.  
 
En hög kvalitet i utbildningen i skolor, kan bidra till att öka attraktiviteten för arbetskraft att söka sig till staden och för företag att kunna 
etablera sin verksamhet här. Systematiskt kvalitetsarbete i alla verksamheter bidrar till att öka kunskapsutvecklingen. Yrkesutbildningar 
och lärlingsutbildningar med hög kvalitet gynnar företagande och näringsliv.  
 
Det studie- och yrkesorienterade arbetet ska omfatta elever i samtliga årskurser i grundskolan. Skolan ska samverka med arbetslivet och 
närsamhället i övrigt och tillgodose elevernas behov av vägledning inför elevernas val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet.  
 
I gymnasieskolorna har eleverna ett brett utbud av kontakter med högskolor, branscher, näringsliv och andra aktörer. En ökad samverkan 
med vuxenutbildningen, AME och Högskoleplattformen Dacapo är prioriterad för att fler elever/studerande ska kunna gå vidare till arbete 
eller studier. 

 

 


