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Inledning 

Skolplanen - ett kommunalt styrdokument 
Alla kommuner måste ha en skolplan1. Den beskriver inriktningen för den kommunala skolan 
och visar på vilka åtgärder som behövs för att skolan ska nå målen. 
 
Skolplanen riktar sig till skolorna, personal, elever och föräldrar samt förtroendevalda. 
Nämndernas uppdrag är att skapa förutsättningar för skolornas arbete. Skolorna ska omsätta 
skolplanens intentioner i den lokala arbetsplanen.  
 
Skolplanen omfattar alla barn, elever och studerande i kommunens familjedaghem, förskola, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem, fritidsklubb, särskola, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola och vuxenutbildning.  
 
Alla barn, elever och studerande benämns i skolplanen som elever. All personal benämns 
som personal. Alla verksamhetsformer benämns som skola.  
 
 
Eleverna och deras föräldrar har möjlighet att välja mellan olika skolor. Ett utbud med 
varierande pedagogik och arbetssätt, olika stora enheter och olika huvudmän är viktigt för att 
tillgodose barnens varierande behov och föräldrarnas önskemål. Fristående skolor och 
enskilda förskolor välkomnas i Lund.  

 
 
 

Innehåll 
 
1. Inledning    sidan 2 
2. Vision för skolan i Lund  sidan 3 
3. Utvecklingsområden, mål och åtgärder sidan 4 
4. Styrning av skolan   sidan 6 
 

 

                                                 
1  ”I alla kommuner ska det finnas en av kommunfullmäktige antagen skolplan som visar hur 
kommunens skolväsende skall gestaltas och utvecklas. Av skolplanen ska särskilt framgå de åtgärder 
som kommunen avser att vidta för att uppnå de nationella mål som satts upp för skolan. Kommunen 
skall kontinuerligt följa upp samt utvärdera skolplanen. ”(Skollagens 2 kap 8 §) 
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Vision - ”I Lunds skolor möts kunskap, idéer och utveckling i praktisk 
handling. Varje elev är huvudperson.” 
 
Styrning och ledning av verksamheten i Lunds kommun sker med visioner, mål, värderingar 
och genom dialog. Utifrån kommunens vision tecknas här nedan en bild av hur vi vill att 
skolan i Lund ska gestaltas och utvecklas. 
 
 
Alla elever ska ges möjlighet att lära och utvecklas efter sina förutsättningar. Elever med 
speciell begåvning eller behov av särskilt stöd ska få de utmaningar och den uppmuntran de 
behöver för att utvecklas. Målet är att alla elever ska nå minst godkänt i samtliga ämnen efter 
genomgången grundskola respektive gymnasium.  
 
Skolan ska ge barn och elever goda kunskaper i svenska, modersmål och främmande språk 
för att främja lärande, utveckling och kommunikation. Skolan ska erbjuda eleverna ett 
varierat kulturutbud och möjligheter att utveckla det egna kreativa skapandet. 
 
Lärandet ska kännetecknas av kontakter med det omgivande samhället i närmiljön, regionen 
och internationellt. Skolan ska utveckla lärandet som en del i samhällets utveckling. 
Skolan ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva kan utvecklas för att skapa 
hållbar utveckling. Skolan ska erbjuda en lärandemiljö som främjar elevernas hälsa. 
 
Alla ska ha lika goda arbetsförhållanden och samma förutsättningar i undervisningen.  
Skolan ska erbjuda en god och kreativ studiemiljö, anpassad efter elevgruppens behov. 
Lunds skolor ska vara ändamålsenliga, säkra, sunda och tillgängliga för alla elever.  
Skolan ska arbeta för god hälsa och hållbar utveckling. Alla elever ska dagligen erbjudas 
fysisk aktivitet. Skolan ska servera mat som är god, näringsriktig och motsvarar elevernas 
behov.  
 
Skolans ledning och personal är viktig för att nå uppställda mål. Skolan ska skapa 
förutsättningar för delaktighet och engagemang hos elever, personal, föräldrar och samhälle. 
Visioner och mål för skolan ska vara väl förankrade hos elever, personal och föräldrar för att 
få en reell betydelse för skolans utveckling. Skolornas engagemang och profilering genom 
lokala initiativ ska stödjas. Pedagogiskt utvecklingsarbete ska stimuleras, goda exempel ska 
lyftas fram och spridas.  
 
Eleverna ska vara delaktiga i planering, genomförande och uppföljning av arbetet i skolan. 
Föräldrars engagemang för sina barns olika intressen och skolgång är av stor betydelse för 
barnens resultat. Skolan ska stödja och underlätta föräldrars delaktighet i skolarbetet.  
 
Skolan ska arbeta för att eleverna utvecklas till demokratiskt ansvarstagande 
samhällsmedlemmar. Mångfalden ska ses som en tillgång i skolan. Skolan ska verka för 
integration mellan människor med olika egenskaper, förutsättningar och bakgrund.  
I skolan ska alla möta varandra med hänsyn, en positiv inställning, engagemang och 
saklighet. Ingen får känna sig kränkt eller uppleva att någon uppträder på ett sätt som strider 
mot dessa värden.  
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Utvecklingsområden - mål och åtgärder 
Skolplanens viktigaste funktion är att visa på de åtgärder som kommunen avser att vidta för 
att uppfylla de nationella målen för skolan. De sex utvecklingsområdena är: kunskap och 
kompetens, valfrihet och demokrati, lärandemiljö, öppenhet, hållbar utveckling och styrning 
och uppföljning. För varje utvecklingsområde anges fullmäktiges mål och åtgärder. 
 

Kunskap och kompetens 

Fullmäktiges mål 
Det nationella uppdraget ska fullgöras med goda resultat, hög kvalitet och hög 
effektivitet. Kunskapsmålen ska sättas i fokus. 
 

Åtgärder 
• Spetsutbildning, profilskolor och lärlingsutbildning ska finnas inom olika ämnesområden. 
• Alla skolor ska ha tidig uppföljning av läsutveckling och matematikkunskaper. 
• Alla elever ska ges möjlighet till både praktiskt och teoretiskt lärande. 
• Alla elever ska få vattenvana och tidigt lära sig att simma.  
• Alla skolor ska ha behörig personal med hög kompetens. 
• Skolan ska arbeta med pedagogisk utveckling, kunskapssyn och likvärdighet i betyg och 

bedömning. Det ska finnas gemensamma fora för pedagogisk diskussion för alla skolor, 
skolformer och ämnen. 

• Skolan ska bedriva strategiskt arbete kring kompetensutveckling och personalförsörjning 
och utveckla ett tydligt pedagogiskt ledarskap. 

 

Lärandemiljö 

Fullmäktiges mål 

Lugn, trygghet, hälsa och arbetsro ska prägla våra skolor och förskolor. 

Barngrupperna i förskolan ska i regel inte vara större än 11 för de yngre (1-2 år) barnen 
och 16 för de äldre barnen (3-5 år). Antalet personal per grupp ska i regel vara 2,75. 

Åtgärder 
• Undervisningen ska vara situationsanpassad med eleven i centrum. Läraren bör behärska 

olika pedagogiker och lärstilar.  
• Det ska bedrivas ett aktivt och systematiskt arbete för att motverka diskriminering och 

annan kränkande behandling. 
• Gruppstorlekar, lokaler och utemiljöer ska utformas så att de ger en god lärandemiljö. 
• Lärarna ska ges möjlighet att i största möjliga utsträckning ägna sig åt pedagogiskt arbete 

med eleven i fokus. Rektorernas främsta uppgift är att vara pedagogisk ledare. Lärare och 
rektorers administrativa arbete ska begränsas.  

• Det ska finnas en gemensam funktion för forskningsbaserad utveckling med praktisk 
tillämpning, t.ex. i form av s.k. laboratorieskola. 
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Valfrihet och demokrati 

Fullmäktiges mål 

Elever, föräldrar och personal ska ha ökade möjligheter till insyn, delaktighet och 
påverkan. 

Åtgärder 
• Det ska finnas valfrihet mellan olika skolor och olika pedagogiska inriktningar. 
• Eleverna ska involveras i planering, genomförande och uppföljning av den dagliga 

verksamheten. 
• Alla elever ska få stöd och uppmuntran till kreativitet och att utveckla och genomföra idéer. 
• Skolkonferenser och andra former för närdemokrati ska utvecklas. 

Öppenhet 

Fullmäktiges mål 

Skolan ska vara öppen mot det omgivande samhället. 

Åtgärder 
• Alla skolor ska utveckla samverkan och kontakt med näringsliv, samhälle och föreningsliv. 
• Samarbete ska utvecklas mellan skolor och skolformer samt med regionens universitet och 

högskolor. 
• Motiverade elever ska erbjudas att läsa kurser på högre nivå. 
• Olika former av erfarenhetsutbyte ska utvecklas och goda exempel synliggöras.  

 

Hållbar utveckling 

Fullmäktiges mål 

Skolan ska utvecklas på ett långsiktig hållbart sätt.  

Åtgärder 
• Skolan ska ge eleverna möjlighet att upptäcka och förstå betydelsen av en långsiktigt 

hållbar livsstil - socialt, ekonomiskt och miljömässigt. 
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Styrning och uppföljning 

Fullmäktiges mål: 
Planering, styrning och uppföljning ska förenklas och förbättras. 

Åtgärder 
• Visioner och mål för skolan ska vara väl förankrade hos elever, personal och föräldrar. 
• Gemensamma metoder för uppföljning och utvärdering ska vidareutvecklas. 

 
 

Styrning av skolan 
Skolan styrs av nationell lagstiftning, läroplaner och kursplaner, denna skolplan och andra 
kommunala planer. Exempel på kommunala planer som har betydelse för skolans 
verksamhet är LundaEko och handikapplanen samt planer för likabehandling, integration, 
jämställdhet med flera. 
 
Lunds kommun är en decentraliserad organisation med ansvar och befogenheter långt fram i 
organisationen. Ledning sker med visioner, mål, värderingar och genom dialog.  
 
Kommunfullmäktige har övergripande ansvar för skolan i Lunds kommun och beslutar om 
kommunens skolplan. Kommunfullmäktige prövar och fastställer årligen mål och budget för 
den kommande treårsperioden i Ekonomi- och verksamhetsplanen. Nämnderna ansvarar för 
att verksamheten genomförs i enlighet med lagar och förordningar, skolplan samt andra 
kommunala mål och beslut. Rektor ansvarar för skolans verksamhet och för att en lokal 
arbetsplan upprättas.  
 
Resursfördelning 
Skolorna får sina resurser baserat på antalet elever. Det innebär att pengarna som 
fullmäktige anslår följer eleven direkt till den skola som hon eller han väljer. Syftet är att 
skolorna ska uppnå en större självständighet och möjlighet att påverka sin egen verksamhet. 
En så stor andel som möjligt av resurserna ska gå till undervisning. 
 
Skolpengen till förskola och grundskola består av en grundresurs och en tilläggsresurs. 
Tilläggsresursen baseras på faktorerna andel elever med annan etnisk bakgrund än svensk 
och föräldrarnas utbildningsbakgrund i den aktuella skolan. Resurser till gymnasieskolorna 
baseras på en programkostnad för varje elev. Tillägg ges utifrån elevgruppens meritvärde 
(betyg) från grundskolan.  
 
Uppföljning  
Med utgångspunkt från målen samlas information om verksamhetens resultat in. Nämnderna 
ansvarar för att skolorna regelbundet följer upp sina resultat och att det årligen upprättas 
skriftliga kvalitetsredovisningar. 
 
Uppföljningen utgör underlag för val av åtgärder som utvecklingssatsningar, försöksprojekt, 
förändrade målsättningar, fördelning av resurser m.m. Men den ska också fungera som ett 
stöd för föräldrars och elevers val av skola. En gemensam systematik för jämförelser av 
skolornas resultat ska utformas.  
 
Uppföljning av skolplanen 
Skolplanen ska följas upp och aktualiseras vartannat år.  
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