Processplan utvecklingsarbete fullföljda studier Fyrbodal
Processammanfattningen
Processsammanfattningen ska fungera som ett stöd i ert utvecklingsarbete. Denna modell har
prövats på många skolor inom ramen för Plug In, En skola för alla och Plug Innan. Genom en
genomarbetad plan underlättas utvecklingsarbetets planering, strukturering och styrning. Genom att
sammanfatta utvecklingsarbetet kan ni även tydliggöra kedjan av er analys, idé, organisering,
insatser, mål och effekter och därmed underlättas kommunikationen såväl internt som externt.
•

Bakgrund
- Ge en översiktlig bild av skolan/enheten/kommunen som utvecklingsarbetet ska bedrivas
inom. Gå från det generella till det specifika.
- Beskriv om det är något specifikt behov/särskild händelse som akutaliserat ert delagande
i utvecklingsarbetet.
- Utgå från nulägesanalysen. Beskriv styrkor och utmaningar som framkommit.
- Utgå från nulägesanalysen. Beskriv vilka behov som ni har identifierat.

•

Projektidé
- Utgår från framgångsfaktorerna i En skola för alla och från Plug In och sammanfatta er
projektidé som knyter an till er bakgrundsdel (kommer att presenteras närmare vid
upptaktsträff – se bild 8 bildspel).
- Försök redan här skapa en röd tråd mellan de identifierade behoven,
framgångsfaktorerna och vilka generella och direkta insater ni kommer att arbeta med.

•

Syfte
Fullföljda studier Fyrbodal (namn på ert projekt) syftar till att fler unga i skolan ska fullfölja
sina grundskolestudier med betyg som ger behörighet till gymnasieskolans nationella
program.

•

Mål på organisationsnivå
Skolan ska utveckla sitt främjande, förebyggande och åtgärdande arbete kring elever som
riskerar att inte fullfölja sina studier på grundskolenivå.
Mål på organisationsnivå
- Öka andelen elever med behörighet till gymnasieskolans nationella program.
- Öka skolnärvaron bland eleverna (hur mycket?)
- Eventuella egna indikatorer
Mål på individnivå
- Elever som deltar i utvecklingsarbetet ska få en stärkt skolanknytning och därmed bli
behöriga till gymnasiets nationella program.
- Elever som deltar i utvecklingsarbetet ska öka sin måluppfyllelse och i förlängningen nå
minst 8 betyg inklusive kärnämnena/nå kursmålen i ämnena.
- Elever som deltar i utvecklingsarbetet ska öka sin närvaro och sitt aktiva deltagande i
skolan.
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Målgrupp
- Utgå från nulägesanalysen och utveckla beskrivningen av målgruppen ni kommer att
arbeta med.
- Vilka generella respektive individuella behov har ni identifierat hos målgruppen?
- Är målgruppen konstant eller räknar ni med att den kommer att förändras över tid (kan
deltagare tillkomma under utvecklingsarbetet?
- Om målgruppen är föränderlig – beskriv vägarna in och ut ur utvecklingsarbetet?
Metoder, aktiviteter och insatser
- Beskriv vilka metoder, aktiviteter och insatser på organisations och individnivå som ni
kommer att att använda er av för att nå utvecklingsarbetets mål.
- Beskriv hur arbetet relaterar till redan existerande strukturer (scheman,
samverkansgrupper etc)?
- Beskriv vilken roll ”utvecklingsgruppen” kommer att ha. Arbetar man direkt med elever,
med att skapa rutiner, metoder och samverkansforum?
- Kommer ni att använda er av direkta insatser? Hur märker eleverna att de är en del av
utvecklingsinsatserna?
Organisation
- Beskriv utvecklingsgruppens professioner, roller och förväntade arbetsområden.
- Beskriv vilka andra professioner och yrkesroller som kommer att vara delaktiga i arbetet.
- Beskriv ”styrgruppens” sammansättning och vilka rutiner för utvecklingsgrupp och
styrgrupp som kommer att finnas.
Tid och aktivitetsplan
- Beskriv när de olika aktiviteterna ska planeras, genomföras och följas upp och
utvärderas.
Uppföljning och utvärdering
- Beskriv hur ni ska följa upp och utvärdera arbetets resultat och effekter på individ- och
organisationsnivå.
- Beskriv hur ni ska följa upp och utvärda ”utvecklingsgruppens” arbete.
- Beskriv hur ni ska följa upp och utvärdera ”styrgruppens”/ledningens arbete.
Effektkedja fullföljda studier
- Försök slutligen att sammanfatta ert arbete i en effektkedja.

