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VP 2017 BGN 
Kommunfullmäktiges mål till 

nämnden
Indikator Indikatorsvärde

Eleverna når högt ställda kunskapskrav Andel elever som efter årskurs 9 uppnått 
kunskaper motsvarande minst betyget E 
i alla skolämnen 

100 % 

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 minst 255 

Andel elever som anger att de genom 
skolarbetet blir nyfikna på att lära sig 
mer 

minst 65% 

Andel elever som anger att de kan 
påverka sitt val av arbetssätt 

minst 75% 

Andel elever som upplever att 
fritidshemmet bidrar till deras lärande 

minst 80% 

Förtroendet för de pedagogiska 
verksamheterna är högt 

Andel vårdnadshavare som anger att de 
kan rekommendera sitt barns förskola 

minst 92% 

Andel elever som anger att de kan 
rekommendera sin skola 

minst 80% 
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Vässa analysförmågan 
 

8 



17-05-21	

5	

  Necessary to some, available to all. "We design for students at the margins from 
the outset. Innovations that are essential to some end up being beneficial to 
all" (Hehir) 

Universal design for learning 
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Vår strategi: Tillgängligt lärande 

Vår strategi: Tillgängligt lärande 
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Täby akademi för pedagogisk 
professionsutveckling !

!
!

Ett samlingsnamn för Täby kommuns 
kompetensutveckling i kommunal förskole-, 

grundskole- och gymnasieverksamhet.

Syfte !
  Att bygga kompetens på 
vetenskaplig grund utifrån ett 
tillgängligt lärande för alla.
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Vi fyller akademin genom: !

 Genom analys av identifierade utvecklingsområden i 
skolornas kvalitetsredovisningar.
 Rektorers identifierade utvecklingsbehov hos 
medarbetare och yrkesgrupper.
 Utbildningsledningens analyser av 
kommungemensamma utvecklingsområden.
 Nationella direktiv.

Skol-
nivå

Grupp-
nivå

Kommun-
nivå

Individ-
nivå
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Vår strategi: Tillgängligt lärande 

Akademins innehåll kommande läsår!
Tillgängligt lärande !

  Programmet för Inkluderande lärmiljöer.
  Specialpedagogik för lärande.
  Introduktionsutbildningar för nyanställda pedagoger.
 Nätverk för specialpedagoger.
 Nätverk för förstelärare.
 Riktad kompetensutveckling utifrån identifierade behov.
  Pedagogiska konvent.
  Fortbildning för fritidshemmets medarbetare.
  Elevhälsa för tillgängligt lärande.
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Systematiskt kvalitetsarbete   Regelbunden kommunikation

                      Mål och vision: Tillgängligt lärande

Att förstå 
varför

Att utveckla 
förmåga

Att bli 
medveten

Att 
acceptera TillgänglighetTillgänglighet

Inspirerad av Freddie Larsson http://freddielarsson.se/forandringsledning-genom-mfaf-modellen/
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Bengt Persson lyfter fram flera viktiga faktorer som varit betydelsefulla exemplet 
Essunga!
!

Ett forskningsbaserat arbetssätt
  Kollektiv kompetensuppbyggnad
  Optimering av kompetenser i arbetslag (dvs. kombinationen av kompetenser är 

viktig)
  Inkluderande arbete
  Små undervisningsgrupper lades ner
  Hög grad av dubbelbemanning vid lektioner (svenska, engelska och matematik)
  Gemensam struktur på lektioner
  Kollektiva samtal i klassrummet under auktoritativ ledning
  Lektioner ställs aldrig in
  Högt ställda förväntningar på elever
  Elevernas inställning till skolarbetet (vikten av att lägga ner tid och att prestera väl)
  Hög kamrattolerans mot olika tänkande och beteende
  Heterogenitet i elevgrupp ses som en resurs

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/specialpedagogik/strukturella-
faktorer/inkludering-maluppfyllelse-1.180171!

Fem kriterier måste uppfyllas för ett framgångsrikt inkluderingsarbete: !
!

   Gemenskap på olika nivåer
   Ett enda system (till skillnad från ett för ”vanliga” elever och ett för elever i 
behov av stöd)

   En demokratisk gemenskap
   Delaktighet från eleverna
   Att olikhet ses som en tillgång

Professor Claes Nilholm och docent Kerstin Göransson, Inkluderande undervisning, Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2013.
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