Linköpings kommun
Kopia till berörda rektorer

1 (3)

Erbjudande om samverkan med Skolverket inom uppdraget om
Samverkan för bästa skola
Tillsammans med detta brev får ni Skolverkets beslut om urval av
huvudmän som erbjuds samverkan inom ramen för Samverkan för
bästa skola.
Skolverket erbjuder er som huvudman för Linköpings kommun att
påbörja en samverkan i syfte att identifiera och genomföra insatser
som höjer kunskapsresultaten och ökar likvärdigheten. Insatserna ska
riktas till skolor med låga kunskapsresultat eller hög andel elever som
inte fullföljer sina studier, och som har eller bedöms få svåra
förutsättningar att förbättra sina resultat på egen hand.
Skolverket erbjuder er som huvudman för förskolor att även påbörja
samverkan i syfte att identifiera och genomföra insatser som höjer
måluppfyllelsen och ökar likvärdigheten. Insatserna ska riktas till
förskoleenheter med svåra förutsättningar. Urvalet av förskoleenheter
görs i dialog med er och baseras på ett av Skolverket framtaget
förskoleindex med indikatorer på kvalitetsmått som påverkar en
förskolas förutsättningar.
Satsningen utgår ifrån regeringsuppdraget Uppdrag till Statens
skolverk om Samverkan för bästa skola (U2019/03786/S). Uppdragen
innebär att Skolverket i dialog med huvudmän ska identifiera insatser

som kan stärka huvudmännens förmåga att planera, följa upp och
utveckla utbildningen.
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Skolverket och huvudmannen ska tillsammans identifiera vad som
behöver stärkas i det systematiska kvalitetsarbetet inom
huvudmannens organisation och vilka insatser som krävs på
respektive skolenhet för att kunskapsresultaten och likvärdigheten
ska förbättras. Därefter görs en överenskommelse mellan Skolverket
och huvudmannen om hur insatserna ska utformas och genomföras
samt respektive parts ansvar och åtagande.
Som ett första steg skulle vi vilja få till stånd ett möte med er för att
informera vidare om uppdraget och diskutera förutsättningarna för en
eventuell fortsatt dialog. Vi vill gärna träffa representanter för berörd
nämnd/utskott och förvaltning samt berörda rektorer. Vi kommer
inom kort att kontakta er för att diskutera förutsättningarna,
utformning och tidpunkt för ett inledande möte. Därefter hoppas vi
kunna upprätta en överenskommelse om samverkan. En sådan
överenskommelse mellan er och Skolverket ska tecknas senast den
21 juni 2022.
På Skolverkets vägnar

Peter Fredriksson
Generaldirektör

Om ni har frågor kontakta gärna:
Malin Öhman, undervisningsråd
e-post malin.ohman@skolverket.se, tel 08-5273 3001
Ulrika Lundqvist, enhetschef
e-post ulrika.lundqvist@skolverket.se, tel 08-5273 3366

