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Inledning 

 

Gymnasiesärskolan vid Fågelviksgymnasiet i Tibro kommun omfattar årskurs 2-4. 

Gymnasiesärskolan är kostnadsfri och drivs av kommunen. Gymnasiesärskolan har sju 

elever. 

 

Kommunens vision och insatsområden 

Tibro kommuns vision är: Vi skapar miljöer som sticker ut! 
 
2013 revideras ”Vision Tibro”. I denna finns tio insatsområden av vilka följande åtta 
direkt ska vara aktiva i förskolans och skolas dagliga arbete: 
 
 Ett aktivt liv i Tibro. Vi ska utveckla aktiviteter för invånare och besökare i samverkan 

med olika aktörer. 

 Attraktiva Tibro. Vi ska fortsätta forma attraktiva miljöer, som tilltalar invånare och 

lockar besökare. 

 Idrottsstaden Tibro. Vi ska bygga vidare på idrottens unika ställning i Tibro och forma 

ett mångfacetterat idrottsområde med flexibla arenor. 

 Skola med spets. Tibro kommun ska skapa en skola med spets i samarbete med 

närings- och föreningsliv. 

 Tryggare Tibro. Vi ska arbeta aktivt för en säker och trygg miljö med bra 

välfärdsservice för invånarna. 

 Tillväxt och utveckling. Vi ska utveckla mötesplatsen och konceptet Inredia samt 

bredda nätverken och skapa en starkare vi-känsla. 

 Strategisk extern finansiering. Vi ska utveckla kompetens för att hitta 

finansieringsmöjligheter via EU, Tillväxtverket, fonder, stiftelser etc. 

 Tankesmedja Tibro. Vi ska skapa förutsättningar för att kunna genomföra 

tankesmedjor, som bidrar till utveckling av näringsliv och samhälle. 
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Gymnasiesärskolans Verksamhetsidé 

Tibro kommuns vision och värdegrund ska genomsyra allt arbete inom 

gymnasiesärskolan. Genom detta ska varje enskild individ känna tillhörighet och 

delaktigthet. 

Organisation 

Gymnasiesärskolan leds och styrs av rektor. Den pedagogiska undervisningen planeras 

och utförs av arbetslaget bestående av specialpedagog, sju pedagoger med olika 

tjänstgöringsgrad. Gymnasiesärskolans elevhälsa utgörs av skolläkare, skolsköterska, 

psykolog, kurator och specialpedagog. 

Värdegrundsarbete 

Tibros värdegrund kan sammanfattas i fyra kärnvärden: 

• Omtanke 

• Självtillit 

• Samverkan 

• Handlingskraft 

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna 

delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.1 Skolans mål med 

värdegrundsarbetet är därför att varje enskild individ ska lita på sin egen förmåga och att 

tro på samverkan som framgångsfaktor, detta är Tibro.  

Gymnasiesärskolans värdegrundsarbete innebär att skolan aktivt och medvetet påverkar 

och stimulerar eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar. Dessa låts 

komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. Undervisningen inom gymnasiesärskolan 

genomsyras av ett arbete runt värderingar, normer och beteende. Eleven lärs av samtal, 

både individuellt och i grupp. Man vidgar elevens vyer genom resor och förberedelser 

samt efterarbete runt resor.  

Systematiskt kvalitetsarbete 

Styrningen av vårt systematiska kvalitetsarbete kommer främst från Skollagens 

bestämmelser för detta arbete (4 kap. 3-6 § skollagen 2010:800) samt utifrån skolverkets 

allmänna råd med kommentarer – Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet. För 
                                                

1 LgySär 13 s.5 
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vidare information om dessa delar hänvisas till dokumentet Systematiskt kvalitetsarbete 

för Barn och utbildning Tibro kommun - En handbok 

Verksamhetsplanen är en del av skolans systematiska kvalitetsarbete där alla 

medarbetare är delaktiga. Elever och vårdnadshavare deltar också i kvalitetsarbetet 

genom att bland annat delta i enkäter och genom att verksamhetsplanen finns tillgänglig 

på skolans hemsida. Hur verksamhetens resultat följs upp och analyseras tydliggörs i 

årshjulet för skolans systematiskta kvalitetsarbete. 

Det kontinuerliga arbetet med att utveckla gymnasiesärskolans verksamhet är en process 

utifrån årshjulet där målet är att de förväntade resultaten uppnås. Måluppfyllelsen mäts 

när skolan i juni följer upp (var är vi?) elevernas trivsel, studiero och trygghet samt 

måluppfyllelsen gällande studieresultat. Denna uppföljning leder till en nulägesanalys (vart 

ska vi?) i form av verksamhetsplanen som revideras i september. Utifrån denna beslutas 

om prioriterade utvecklingsåtgärder och hur dessa ska genomföras (hur gör vi?) De olika 

faserna inom denna systematik är beroende av varandra och ses som en helhet. 

Elevhälsoarbete 

Gymnasiesärskolans elevhälsa består av följande kompetenser och roller 

 Mentorn (trots att denne inte är en del av elevhälsan) har en central roll i arbetet 

för ett gott arbetsklimat i klassen/mentorsgruppen och är den som träffar 

elevgruppen kontinuerligt. Det är mentorn som tillsammans med elevhälsan 

arbetar med eleverna när det gäller områden som sexualitet, samlevnad, 

jämställdhet och ANTD.   

 Skolsköterskans roll är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande genom 

exempelvis hälsoupplysning. Håller samtal på gruppnivå kring livsstil, trivsel och 

trygghet i skolan och under fritiden.  

 Skolläkarens roll är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande genom att finnas 

med i elevhälsans kontinuerliga arbete. Skolläkaren har dels en viktig roll i att 

utbilda och handleda personal. Dels att verka för sunda levnadsvanor hos 

elevgruppen. Skolläkaren finns på skolan 4 timmar i månaden eller oftare för att 

möta elevgruppens och individens behov.  

 Kurators roll är att arbeta främjande och förebyggande med psykosociala frågor 

både på grupp- och individnivå. Håller samtal på gruppnivå kring livsstil, trivsel och 

trygghet i skolan och under fritiden.  

 Skolpsykologens roll är dels utbildning och handledning av personal inom det 

främjande och förbyggande perspektivet. Dels genomför skolpsykologen 

utredningar samt kartlägger elevers svårigheter och styrkor. Detta för att förebygga 

pedagogiska hinder Skolpsykolog finns med i elevhälsans kontinuerliga arbete och 

deltar i elevhälsans möten tre gånger per termin eller oftare vid behov. 
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 Specialpedagogens roll är att utreda orsaker till skolsvårigheter, ger handledning 

och råd till pedagoger och rektorer för att skapa en bra studiesituation för alla 

elever. 

 Rektorns roll är att samordna elevhälsans insatser på en organisatorisk nivå.  

Elevhälsoarbetet inom Tibro kommuns gymnasiesärskola beskrivs mer ingående i skolans 

elevhälsoplan. Där framgår också vilka mål som är prioriterade inom elevhälsoarbetet 

under läsåret 2017/2018. 

Ett prioriterat utvecklingsområde är att hitta former för gränsöverskridande samverkan, att 

minska uppdelningen mellan skolans pedagogiska områden och öka känslan av 

samhörighet och helhet. 

Ett annat prioriterat område är att främja och bibehålla det trygga klimatet i korridorer och 

på skolgården. Detta görs genom att skolan arbetar utifrån både planen mot 

diskriminering och kränkande behandling samt skolans trivselregler. Skolan medverkar i 

samverkansgrupp bestående av personal från gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, 

socialtjänst, fältassistenter, grundsärskolan, grundskolan, ungdomsgårdarna och polisen. 

Samverkansgruppen träffas regelbundet för att utbyta information och skapa relationer för 

att ungdomarna i Tibro kommun ska känna trygghet, gemenskap och respekt både under 

både skoltid och fritid. 

Digitalisering 

I den nationella strategin för digitalisering ställs två övergripande målsättningar för hela 

skolväsendet. Dessa är: 

 Alla barn och elever har utvecklat adekvat digital kompetens. 

 Skolväsendet präglas av att digitaliseringens möjligheter tas tillvara så att de 

digitala verktygen och resurserna bidrar till att resultaten förbättras och 

verksamheten effektiviseras. 

Gymnasiesärskolan ska nå dessa målsättningar genom att ge alla elever tillgång till 

adekvata digitala hjälpmedel i överensstämmelse med undervisning i digital 

kompetens. Detta ska genomsyras av den reviderade läroplanen med fokus mot 

digital kompetens. För att genomföra detta arbetar skolan med metoden LIKA. Detta 

är ett mätverktyg vilket mäter statusen på det digitala arbetet och utreder vart skolan 

befinner sig inom digitalisering. LIKA mäter också hur väl skolans digitaliseringsarbete 

står sig utifrån skolvärdens styrdokument och värderar arbetet inom följande områden: 

 Ledning 

 Infrastruktur 

 Kompetens 

 Användning 
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Prioriterade områden för utveckling 

 

Mål1 - Kunskaper  

Det är skolans ansvar att varje elev i gymnasiesärskolan ges möjlighet till förberedelse 
för etablering på arbetsmarknaden. Det är även skolans ansvar att varje elev efter 
genomförd gymnasiesärskoleutbildning utifrån sina förutsättningar 
 

Förväntat resultat 

Alla elever utvecklas och når målen för sin utbildning.  

 

Datainsamling 

Betygssättning och bedömning av lärare i gymnasiesärskolan.  

 

Mål 2 – Normer och värden 

Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde och integritet.  

 

Förväntat resultat 

Alla elever känner sig trygga i skolan.  

Alla elever upplever trygghet och studiero i undervisningssituationen. 

 

Datainsamling 

Elevenkät/Elevintervjuer 

 

Incidenter och anmälningar 

Incidenter och anmälningar rapporteras månatligen till Barn- och utbildningsnämnden. 

Anmälningar utreds av respektive enhet. För vidare information se avsnitt om rutiner för 

klagomål i kvalitetshandboken. 
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Mål 3 – Elevernas ansvar och inflytande  

Enligt skollagen ska eleverna ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande 

stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas 

informerade i frågor som rör dem. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor 

som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. 

Förväntat resultat 

Skolan mål är att varje elev: 

 Tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö 

 aktivt utövar inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, 

Datainsamling 

Elevenkät/Elevintervjuer 

 

Mål 4 – Utbildningsval – arbete och samhällsliv  

Skolan ska nära samverka med de obligatoriska skolformerna, särskild utbildning 
för vuxna, utbildning i svenska för invandrare, kommunal vuxenutbildning, 
yrkeshögskolan, folkhögskolor, arbetslivet och med samhället i övrigt. 
Detta krävs för att eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet och få underlag 
för val av kurser inom utbildningen och för vidare studier eller yrkesverksamhet. 

Det är särskilt viktigt att skolan samarbetar med arbetslivet om yrkesutbildningen. 

Förväntat resultat 

Skolans mål är att varje elev utifrån sina förutsättningar: 
 

 självständigt eller med stöd kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning 
på grundval av samlade erfarenheter och kunskaper, 
 

Datainsamling 

Elevenkät/Elevintervjuer 

 

Mål 5 – Bedömning och betyg  

Betyget uttrycker i vilken utsträckning den enskilda eleven har uppfyllt de nationella 
kunskapskrav som finns för varje kurs respektive målen för gymnasiesärskolearbetet. 
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Förväntat resultat 

 tar ansvar för sitt lärande och sina studieresultat, och 

 kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till 
kraven för utbildningen. 
 

Datainsamling 

Elevenkät 

Enskilda samtal med elev för samtal runt studieresultaten i förhållande till målen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


