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Visionen
Vision - Kalmarsunds gymnasieförbund
Inom Kalmarsunds gymnasieförbund har alla studerande nått sina kunskapsmål och som fria och 
ansvarstagande människor - berikade med kunskaper och färdigheter - lämnar de sin utbildning 
väl rustade för att möta yrkeslivet och vidare studier. 

Utgångspunkt för Lars Kaggskolans arbete är de prioriterade fokusområden som anges i Budget 
och verksamhetsmålen för 2018:

● Kunskap, utveckling och lärande   
● En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
● Digital kompetens
● Normer, värden och inflytande
● Entreprenöriellt lärande - attraktiv och konkurrensmässig utbildningsorganisation
● Integration

Vision - Lars Kaggskolan
“Vi har programmen som ger dig jobb eller leder till vidare studier.
Med din insats, vårt engagemang och kunnande, ser vi till att Du trivs och lyckas.”

http://www.gyf.se/Global/GYF/Styrelsen/Dagordning%20och%20handlingar/2017/2017-11-23/Budget%202018_low.pdf
http://www.gyf.se/Global/GYF/Styrelsen/Dagordning%20och%20handlingar/2017/2017-11-23/Budget%202018_low.pdf


Kunskap, utveckling och lärande
Undervisning och verksamhet inom stödfunktioner på Lars Kaggskolan läggs upp efter varje elevs 
förutsättningar vilket innebär att elever inte ska lämnas ensamma i sitt lärande. Lärarna/medarbetare stödjer 
och följer, genom en strukturerad undervisning och ett strukturerat arbete, eleverna i deras 
kunskapsutveckling samt ger återkoppling på hur varje elev bäst utvecklas. 

Mål
● Andelen elever som uppnår examen ska ligga över rikssnittet (redovisas på programnivå)
● Genomsnittligt jämförelsetal för elever med examen ska vara högre än rikssnittet (redovisas på 

programnivå)
● Elevernas totala närvaro ska öka
● Eleverna anser att de får hjälp av sina lärare när de behöver det (Målet är nått när medelvärdet på 

frågan ”Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det” är högre än genomsnittet i riket.)
● Elevhälsan och lärare har ett nära samarbete så att elever får tidigt stöd och hjälp

Ansvar
Samtliga medarbetare säkerställer att ett kontinuerligt systematiskt kvalitetsarbete under hela läsåret medför 
att enheten når en så hög måluppfyllelse som är möjligt. Ytterst ansvarig är enhetens rektor.

Utvärdering
Juni 2018



En skola på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet
Både undervisning och verksamhet inom stödfunktioner på Lars Kaggskolan har sin 
utgångspunkt i aktuell forskning och kollegialt lärande ska vara en naturlig del av skolans 
utvecklingsarbete. Utrymme för dessa delar skapas genom olika slags kompetensutvecklingar 
samt genom att möjlighet ges för att tala med kollegor om sin undervisning/verksamhet, att 
systematiskt utarbeta och pröva metoder och färdigheter samt att lära och lära nytt. 

Mål
● Det kollegiala lärandet med analys, gemensam reflektion, dokumentation och systematiskt 

utvecklingsarbete för att ständigt förbättra måluppfyllelsen och resultaten ska öka
● Andelen aretemeriterade lärare i förbundet ska öka

Ansvar
Samtliga medarbetare säkerställer att ett kontinuerligt systematiskt kvalitetsarbete under hela 
läsåret medför att enheten når en så hög måluppfyllelse som är möjligt. Ytterst ansvarig är 
enhetens rektor.

Utvärdering
Juni 2018



Digital kompetens
Skolan bidrar till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och 
samhällets utveckling. Alla elever ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital 
teknik. De ges också möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital 
teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker, samt för att kunna värdera information. På 
Lars Kaggskolan arbetar vi för att all personal och alla elever ska uppnå de förväntningar som 
tydliggörs i förbundets Digitala agenda. 

Mål
● Målen i Digitala agendan ska uppnås

Ansvar
Samtliga medarbetare säkerställer att ett kontinuerligt systematiskt kvalitetsarbete under hela 
läsåret medför att enheten når en så hög måluppfyllelse som är möjligt. Ytterst ansvarig är 
enhetens rektor.

Utvärdering
Juni 2018

http://www.gyf.se/VLS/Gemensamt/08%20IT/08.01%20Gemensamt/GYF%20Digital%20agenda%20f%C3%B6r%20Kalmarsunds%20gymnasief%C3%B6rbund%202016-2018.pdf


Attraktiv och konkurrensmässig 
utbildningsorganisation- entreprenöriellt lärande  

Verksamheten vid Lars Kaggskolan stimulerar elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt 
viljan att pröva och omsätta nya idéer i handling. Entreprenöriella förmågor är värdefulla både för vidare 
studier och i arbetslivet. För att skapa entreprenörer arbetar vi på Lars Kaggskolan med att uppmuntra 
innovativt tänkande och att utveckla elevers entreprenörsanda.

Mål:
● Vi ska ge våra elever en så bra utbildning att de kan rekommendera sitt gymnasieprogram till 

elever som ska söka till gymnasieskolan (Målet är nått när medelvärdet på påståendet ”Jag kan 
rekommendera mitt gymnasieprogram till elever som ska söka till gymnasieskolan” är högre än 
genomsnittet i riket)

● Andelen förstahandssökande från medlemskommunerna till förbundets gymnasieutbildningar ska 
vara minst 80%

● Minst 30 % av gymnasieeleverna prövar att bli UF-företagare

Ansvar
Samtliga medarbetare säkerställer att ett kontinuerligt systematiskt kvalitetsarbete under hela läsåret 
medför att enheten når en så hög måluppfyllelse som är möjligt. Ytterst ansvarig är enhetens rektor.

Utvärdering
Juni 2018



Normer, värden och inflytande
Lars Kaggskolan präglas av en trygg och god arbetsmiljö. Ingen elev ska utsättas för kränkande behandling eller trakasserier. 
Arbetet med värdegrundsfrågorna är en ständigt pågående process som all personal och alla elever ansvarar för. 
Skolan arbetar aktivt och metodiskt för att ta tillvara och utveckla elevernas förmåga till ansvarskänsla och kamratanda. Lars 
Kaggskolans, skol- och klassrumsklimatet präglas av respekt och gott bemötande eftersom detta är en framgångsfaktor för 
elevernas lärande. Vi arbetar kontinuerligt med värdegrundsarbetet på våra lotstider. 

Mål
● Eleverna anser att deras skola som helhet fungerar bra (Målet är nått när medelvärdet på påståendet ”Som helhet 

fungerar vår skola bra” är högre än genomsnittet i riket.)
● Eleverna upplever att människors olikheter respekteras i skolan (Målet är nått när medelvärdet på påståendet ”I min 

skola respekterar vi varandras olikheter” är högre än genomsnittet i riket)
● Eleverna upplever att det råder studiero på lektionerna (Målet är nått när medelvärdet på påståendet ”Mina lärare ser 

till att det är studiero på lektionerna” är högre än genomsnittet i riket.)
● Eleverna känner sig trygga i skolan (Målet är nått när medelvärdet på påståendet Jag känner mig trygg i skolan” är 

högre än genomsnittet i riket.)
● Eleverna ska känna att de har inflytande över utbildningen (Målet är nått när medelvärdet på påståendet ”Min 

möjlighet att delta i planeringen av arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen har varit…” är minst 4,4)

Ansvar
Samtliga medarbetare säkerställer att ett kontinuerligt systematiskt kvalitetsarbete under hela läsåret medför att enheten når 
en så hög måluppfyllelse som är möjligt. Ytterst ansvarig är enhetens rektor.

Utvärdering
Juni 2018



Integration
Integration
Lars Kaggskolan utvecklar verksamheterna som rör nyanlända elevers mottagande och 
utbildning. Hit hör ett flexibelt arbetssätt och organisation, medarbetare med kunskaper i språk- 
och kunskapsutvecklande arbetssätt och andraspråksinlärning samt studiehandledning på 
modersmål. 

Mål
● Andelen elever som får studiehandledning på modersmålet ska öka
● Andelen elever på språkintroduktionsprogram som blir behörig till nationellt program ska 

öka
● Lärares kompetens i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ska öka

Ansvar
Samtliga medarbetare säkerställer att ett kontinuerligt systematiskt kvalitetsarbete under hela 
läsåret medför att enheten når en så hög måluppfyllelse som är möjligt. Ytterst ansvarig är 
enhetens rektor.

Utvärdering
Juni 2018



Arbetsprocess
Bakgrund:
Det långsiktiga utvecklingsarbete på Lars 
Kaggskolan utgår från de prioriterade 
målområden som redovisas i Budget- och 
verksamhetsmål  2018. Sammanfattningsvis 
kan innehållet i dessa beskrivas som ett 
förbättrat lärande för våra elever. Då vi 
arbetar i en organisation som handlar om 
lärande och utveckling innebär det att ett 
förbättrat lärande är någonting som gäller för 
alla i organisationen, oavsett profession. En 
teoretisk utgångspunkt för detta arbete är 
Helen Timperleys cykliska process kring 
framför allt lärares professionsutveckling men 
den är även applicerbar på andra 
professioner i organisationen. 

http://kvutis.se/lar-dig-mer/skarmavbild-2014-06-26-kl-19-36-17/
http://kvutis.se/wp-content/uploads/2014/05/Forskning-i-korthet-2013-1.pdf


Gemensam utgångspunkt/bas
Gemensam utgångspunkt/bas:
Inför det fortsatta utvecklingsarbetet behöver personalen på Lars Kagg, oavsett profession, samlas 
kring gemensamma hörnstenar i arbetet och arbeta fram en samlad grund att utgå från. Med en 
plattform, där konsensus råder kring begrepp och arbetsformer, blir det lättare att arbeta mot ett tydligt 
och gemensamt mål. Utgångspunkt kommer att tas i forskning gjord av bland annat Dylan Williams, 
James Nottingham och Christian Lundahl och arbetet kommer att fortgå program- och 
ämnesöverskridande under läsåret 18/19. 

Den övergripande arbetsprocessen kommer att sträcka sig över de närmaste tre åren och beroende på 
var i utvecklingsarbetet skolan befinner sig kommer arbetet att se olika ut. I den analys skolledningen 
gjort framkommer att målen i och för sig nås men behov av ett generellt utvecklingsarbete kring 
bedömning för lärande/formativt förhållningssätt, digital kompetens, språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt samt inkludering är tydligt. Samverkan och kollegialt lärande utgör formen för processen och 
är ett etablerat arbetssätt. Ett väl fungerande kollegialt lärande och samarbete ger möjlighet att få fler 
inspel på olika didaktiska frågor i analysen, vilket i förlängningen innebär att det blir lättare för den 
enskilde läraren att höja perspektivet utanför sin egen praktik och se sin undervisning från flera olika 
perspektiv. Detta ställer krav både på organiserandet av pedagogiska plattformar, där kollegialt lärande 
kan ske men också på deltagarna, så att de utmanande frågorna ställs. 



År 1 - Läsåret 2018/2019
Kompetensutveckling och pedagogisk helhetsidé

Under läsåret 18/19 påbörjas arbetet med att utveckla en gemensam konsensus kring vilka 
hörnstenar som är utgångspunkten för arbetet. Det sker genom flera processer; 
kompetensutbildning inom särskilda områden samt gemensamma diskussioner kring olika 
frågeställningar, och organiseras program- och ämnesöverskridande. 

Kompetensutvecklingsspår  under året: Läslyft, Inkludering, Språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt, Mattelyft, Formativt förhållningssätt, Betyg och 
bedömning

Kompetensutvecklingen ska vara kontinuerlig, verksamhetsnära och möjlighet ska ges att prova 
nya kunskaper i sin praktik under utbildningen. Personalen väljer vilken kompetensutveckling 
man önskar delta i. 
Tid för utbildningarna blir måndagar konferenstid, gemensamt för alla. 



Pedagogisk helhetsidé
Arbetet med att arbeta fram och formulera våra gemensamma hörnstenar, en 
pedagogisk helhetsidé, kommer att ske vid totalt 3,5 av de KPT-dagar som finns 
utlagda under läsåret. Personal kommer att delta i program- och 
ämnesöverskridande diskussioner kring begrepp och företeelser, för att på så sätt 
delta i ett gemensamt arbete kring att utveckla en, för Lars Kaggskolan, delad 
konsensus kring begrepp och arbetsformer. 



År 2 och 3
År 2 - Läsåret 2019/2020
Läsåret 2019/2020 tar avstamp i den gemensamma pedagogiska helhetsidé som arbetats fram 
under det tidigare läsåret. En tydlig utvecklingsorganisation är på plats och forum finns för att 
driva och arbeta med utvecklingsfrågor. Kompetensutvecklingen fortsätter med ungefär samma 
innehåll som året innan och organiseras på samma sätt. I samband med det systematiska 
kvalitetsarbetet vid läsårsslutet 2019 formuleras särskilda utvecklingsfrågor inför läsåret 
2019/2020. 

År 3 - Läsåret 2020/2021
Hålla i och hålla ut samt långsiktighet är viktigt för att låta nya arbetssätt och nya organisationer 
att sätta sig. Samtidigt gäller det att vara lyhörd och uppmärksam inför nya behov som kan 
uppstå i verksamheten. Planen är att fortsätta bygga på det arbete som startat på allvar under 
2019/2020. Vad det närmare innebär får analysen av de tidigare läsåren avgöra. 


