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Skolutveckling – en investering! Ett utvecklingsarbete 
inom ramen för kollektivavtalet, ÖLA 00, med Lärarnas 
Samverkansråd 
För att stödja kommunerna i deras arbete med skolutveckling har Svenska 
Kommunförbundet beslutat att under åren 2002 – 2004 genomföra en större 
satsning på skolutvecklingsarbetet Skolutveckling – en investering! En pre-
sentationsbroschyr bifogas detta cirkulär som översiktligt beskriver pro-
jektets innehåll. 

Syftet med satsningen är att stödja kommunernas arbete med att genomföra 
det skolutvecklingsarbete som kollektivavtalet ÖLA 00 med Lärarnas Sam-
verkansråd förutsätter. En bärande del i kollektivavtalet är ju att en förbätt-
rad måluppfyllelse måste åstadkommas. För att bana väg för detta så har ju 
det tidigare regelverket, vad gäller ex. lärares arbetstider, avvecklats för att ta 
bort hindren för ett mer varierat/flexibelt arbetssätt inom skolan. 

Arbetet kommer bland annat att ske genom en dialog med enskilda kommu-
ner kring arbetet idag och framöver. Förutom denna dialog planeras ett ut-
vecklingsarbete där representanter för kommunerna och Kommunförbundet 
tillsammans resonerar om vilka möjligheter som genom avregleringen finns 
inom några olika områden. Vi kommer också att genomföra olika utåtriktade 
aktiviteter inom olika områden. 

Förutom syftet att genom detta gemensamma arbete öka måluppfyllelsen så 
ska också en god grund för kommande avtalsrörelse läggas. 

Information om projektets olika delar/aktiviteter kommer att finnas på 
Svenska Kommunförbundets hemsida www.svekom.se 

 

http://www.svekom.se/
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För ytterligare information kring arbetet, kontakta i första hand 

Ken Johnsson, projektledare, tfn 08-452 76 05 eller via mail 
ken.johnsson@svekom.se 

Håkan Söderberg, tfn 08-452 76 17 eller via mail 
håkan.soderberg@svekom.se 
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Staffan Löwenborg 

      Ken Johnsson 
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