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Förslag till beslut

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag
1. Barn- och ungdomsnämnden godkänner rapporten.
Ärendet i korthet

Kvalitetsuppföljningar genomförs varje år med Järfälla kommuns för- och grundskolor.
Resultaten från årets kvalitetsuppföljningar visar att Järfälla kommun har verksamheter
av god kvalitet, men att det finns områden som skulle kunna utvecklas än mera. Av detta
skäl föreslås en tidsmässig förlängning av fokusområdena till nästkommande läsår. Detta
så att den utveckling som finns hos enheterna får tid att verka och ge resultat. Utöver
engagemang så bör vikten av långsiktighet beaktas när det handlar om utveckling av
pedagogisk verksamhet.

Handlingar

1. Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-03-09.
2. Kvalitetsuppföljning – 2017 års rapport.
Bakgrund

Kvalitetsuppföljningar är en del av barn- och ungdomsförvaltningens systematiska
kvalitetsarbete. Genom kvalitetsuppföljningar kan förvaltningen skapa en dialog med
enheterna kring kvalitet och utveckling samtidigt som enheterna ges stöd i sitt fortsatta
utvecklingsarbete. Det är värt att betona att enheterna själva äger ansvaret för sin
utveckling, och därmed har ansvar för att ta initiativ som leder till förbättrad
måluppfyllelse. För att diskussionerna ska kunna ge utrymme för många olika tankar
bygger uppföljningarna på ett öppet samtal och följer således inte något strikt
frågeformulär. Utgångspunkten för uppföljningarna är i huvudsak barn- och
ungdomsnämndens Program för resultatförbättring samt enheternas egna måluppfyllelse och analysrapporter.
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Analys

Kvalitetsuppföljningarna är värdefulla av framför allt två skäl. För det första ges en
återkoppling på det dagliga arbetet till enheterna och för det andra får förvaltningen en
värdefull inblick i enheternas behov och förutsättningar. Denna inblick spelar stor roll
vid planering och framtagande av exempelvis strategiska dokument. Dessutom ger en
ökad insikt bättre möjligheter att fatta goda beslut och göra väl avvägda prioriteringar på
en kommungemensam nivå.
Följande fyra områden var utgångspunkt för uppföljningarna:
•
•
•
•

systematiskt kvalitetsarbete
inkluderande arbetssätt
digital kompetens
utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Det har gjorts framsteg inom samtliga fyra områden, men kvaliteten enheterna emellan
bedöms som ojämn. En del enheter har kommit långt i sin utveckling och vidtagit olika
åtgärder inom de fyra områdena. Andra enheter befinner sig i ett tidigare skede av
utvecklingsfasen och behöver tid för att utvecklas.
Slutsatser

Enheterna, har uppskattat uppföljningarna som sådana, framför allt eftersom det ger dem
möjlighet att beskriva sitt arbete på ett mer ingående sätt. Samtalen blir ett komplement
till det inskickade materialet bestående av måluppfyllelse- och analysrapporter, planen
mot diskriminering och kränkande behandling samt verksamhetsplanen.
Resultaten från årets kvalitetsuppföljningar visar att Järfälla kommun har verksamheter
av god kvalitet, men att det finns områden som skulle kunna utvecklas än mera. Av detta
skäl föreslås en tidsmässig förlängning av fokusområdena till nästkommande läsår. Detta
så att den utveckling som finns hos enheterna får tid att verka och ge resultat. Utöver
engagemang så bör vikten av långsiktighet beaktas när det handlar om utveckling av
pedagogisk verksamhet.
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