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Kvalitetsutmärkelsen Svensk Skola 2003 
Arbetet med Kvalitetsutmärkelsen Svensk Skola bygger bl.a. på att skolan 
utvecklar ett antal framgångsskapande egenskaper såsom ett kundorienterat 
arbetssätt, tydligt och engagerat ledarskap, delaktighet för alla i skolan, 
kompetensutveckling, att lära av andra samt att arbeta förebyggande och 
långsiktigt. 

Skolan väljer själv angreppssätt för sina olika verksamheter för att nå de mål 
man sätter upp. Arbetet bygger på att skolan konsekvent och regelmässigt 
tillämpar dessa angreppssätt samt att detta leder till beständiga resultat som 
går att hänföra till tillvägagångssätt skolan valt.  

Kommunförbundet har under åtskilliga år engagerat sig i kvalitetsarbete som 
stöd för kommunernas och skolornas egen verksamhetsutveckling. Att arbeta 
med kriterierna för Kvalitetsutmärkelsen Svensk Skola ställer höga krav men 
det ger goda resultat i förhållande till de krav på kvalitetsutveckling som 
ställs av individer, arbetsliv och samhälle.  

Dags att lämna in intresseanmälan att delta som examinator. 

Arbetet som examinator ger en möjlighet att både lära och tillämpa 
kunskaper i systematiskt förbättringsarbete. Utbildningen omfattar totalt tre 
dagar fördelade på två tillfällen under oktober och november månad 2002. 
Den individuella examinationen sker genom granskning av en skolas rapport 
strax efter utbildningen. Därefter skall de examinatorer som granskat en viss 
skola enas om en gemensam bedömning av skolans starka sidor respektive 
möjliga förbättringsområden. Därefter skriver gruppen en 
återföringsrapport. Ett platsbesök genomförs normalt vid skolan.  

Kommunförbundet kommer i år att ta emot trettio sökande examinatorer till 
årets utbildning. Utbildningen subventioneras av Kommunförbundet. 
Uppgifter om program, kostnader samt hur intresseanmälan sker finns i 
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bifogade broschyr samt på förbundets webbsida www.svekom.se/skola. 
Intresseanmälan skall vara förbundet tillhanda senast den 30 september 2002. 

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Skola 2003. 

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Skola delas ut vartannat år och kommer för 
femte gången att delas ut vid den Kommunala Skolriksdagen 2003 som äger 
rum den 26-27 mars på Älvsjö-mässan. Ett antal skolor har redan lämnat in-
tresseanmälan för att bli examinerade. Det finns fortfarande möjlighet att 
lämna in intresseanmälan. Anmälningstiden går ut den 30 september 2002 
och gäller skolor, barnomsorgsenheter eller vuxenutbildningar som bedrivit 
ett systematiskt förbättringsarbete så pass länge att man kan visa upp trender 
och resultat i förhållande till de angreppssätt man valt att tillämpa.  

De anmälda skolorna arbetar under hösten med den utvärderingsrapport 
som utgör underlaget för examinationen. Redan nu behöver skrivandet av 
rapport vara igång. Flertalet skolor arbetar med förbättringsarbete utifrån 
kriterierna utan att söka utmärkelse. 

Skriften ”Kriterier och anvisningar för Kvalitetsutmärkelsen Svensk 
Skola 2003” finns att beställa. 

Som grund för examinationen har Svenska Kommunförbundet utarbetat 
skriften Kriterier och anvisningar för Kvalitetsutmärkelsen Svensk Skola 
2003. (Förbättringsinstrumentet Svensk Skola). Texterna har bearbetats för att 
ytterligare underlätta vid skolbruk. Kriterierna har i år förenklats och en 
språklig överarbetning har skett. Den är inte bara avsedd för dem som söker 
Kvalitetsutmärkelsen utan utgör också en möjlighet för alla skolor som själva 
vill utveckla ett systematiskt förbättringsarbete. Skriften kan beställas genom 
Kommunförbundets webbsida www.svekom.se/skola 
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