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Kvalitetsutvecklare för skolan 
För att skolverksamheten ständigt skall utvecklas och förbättras behöver an-
svariga och medarbetare kunna identifiera problem- och förbättringsområ-
den samt ha kunskap om olika angreppssätt och instrument för att kunna 
bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. 

I en bred och omfattande satsning anordnar vi nu ett utbildningsprogram i 
kvalitetsarbete. Avsikten är att de som genomgått utbildningen skall kunna 
fungera som stödpersoner för alla som driver kvalitetsarbete i den egna 
kommunens skolverksamhet. För att bli antagen till utbildningen måste per-
sonerna ha utsetts av och vara förankrade i den politiska nämnden och för-
valtningsledningen. Vi ser gärna att två eller flera personer deltar från varje 
kommun eller samverkande grupp kommuner. 

Utbildningen kommer att omfatta 8-10 dagar och genomföras vid ca 4 tillfäl-
len med 20-30 deltagare/grupp. En stor del av arbetet kommer att genomfö-
ras på hemmaplan mellan utbildningstillfällena. 

Utbildningen kommer att fokusera på bl.a. följande områden: 

• visioner/mål 

• att starta och utveckla strategiskt planeringsarbete 

• att följa upp, granska och utvärdera 

Preliminär avgift för utbildningen: ca 18 000 kr exklusive moms. Därutöver 
tillkommer kostnader för resor och uppehälle under utbildningen. 

Utbildningen kommer att förläggas på olika orter i landet, ange önskemål på 
intresseanmälan, så söker vi i så stor utsträckning som möjligt att tillgodose 
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dessa. Utbildningen startar i omgångar under hösten 1998 och fortsätter 
under 1999. Bifogade intresseanmälan som kommer att ligga till grund för 
vår planering är ej bindande. 

Frågor kring denna utbildning ställs till 

Namn   Telefon E-post 

Giggi Langlet  08-772 46 56 giggi.langlet@svekom.se 

Christina Wahlstedt 08-772 46 36 christina.wahlstedt@svekom.se 

Mats Söderberg 08-772 46 38 mats.soederberg@svekom.se 

Anders Nordh  08-772 42 03 anders.nordh@svekom.se 

Olle Wendt  08-772 46 47 olle.wendt@svekom.se 

Se även vår hemsida www/svekom.se 
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