I december görs lokala analyser av enkäter, efter att resultaten
skickats till enheterna från central administration.

November är enkät-månad. Centrala enkäter
skickas ut för skola, fritidshem samt förskola.

• I slutet av januari sker utvärderingsmöte
2 som handlar om enkäter och mjuka
värden.
• Eventuell revidering av lokala
arbetsplaner beroende på vad som
framkommit i enkäterna.
• Enkäternas resultat redovisas i bokslutet
(och även i kommande delårsbokslut).
• Kvalitetsdialog sker med politiken
Januari på
närmast följande möte.
December

• I slutet av augusti sker utvärderingsmöte
1 som handlar om resultat och hårda
värden. Skolorna har fått sina resultat i
juni och sammanställer och analyserar
dessa till utvärdering 1.
• Resultaten redovisas i delårsbokslutet
augusti/september (och även i kommande
bokslut).
• Kvalitetsdialog sker med politiken på
närmast följande möte.

Februari

November

I februari görs en central utvärdering
(sammanställning och analys) av enkäter
och mjuka värden. För detta används de
lokala utvärderingar som gjorts till
utvärderingsmöte 2 i januari.
I mars/april ska alla nyckeltal vara
analyserade. För detta används de centrala
Mars
utvärderingarna som gjorts i september och i
februari.

Årshjul för skolans
systematiska
kvalitetsarbete

Oktober

• I slutet av september redovisas och lämnas de lokala
arbetsplanerna in, som gäller från oktober till juni.
Enheterna har då möjlighet att revidera sina
arbetsplaner efter utvärdering 1. I de lokala
arbetsplanerna bör även sådant som framkommit vid
utvärdering 3 i maj och utvärdering 2 i januari
beaktas samt det som framkommit vid enhetens egen
utvärdering i juni.
• Central utvärdering (sammanställning och analys)
av resultat och hårda värden. För detta används de
lokala utvärderingar som gjorts till utvärderingsmöte
1 i augusti.

Bilaga 1

April

September

Maj
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Juli

• I slutet av maj sker utvärderingsmöte 3 som är en
s.k. öppen utvärdering. Vad som blir föremål för
utvärderingen bestäms eventuellt vid ett ledningsmöte
under hösten, efter att utvärdering av resultat har skett
och de lokala arbetsplanerna har redovisats.
• Kvalitetsdialog sker med politiken på närmast
följande möte.
• Central sammanställning av de lokala
utvärderingarna som gjorts inför utvärderingsmöte 3.

• I juni utvärderar enheterna sina lokala
arbetsplaner och påbörjar arbetet med
nästa läsårs arbetsplan. Utvärderingen
skickas in till barn- och ungdomskontoret.
Kontorschefen läser och återkopplar.
• Central arbetsplan utvärderas.
• Revision av kvalitetsarbetet.
Spår 1 = Delårsbokslut och bokslut
Spår 2 = Utvärdering 1, 2 och 3 (resultat, enkäter och öppen utvärdering)
Spår 3 = Lokala arbetsplanen och lokala systematiska kvalitetsarbetet
Spår 4 = Sammanställning och analys av nyckeltal

