Dokumentationsmall för genomförande av nämndbesök
inom gymnasie- och gymnasiesärskolan 2019/20
Besöken genomförs av två ledamöter från majoriteten och två ledamöter från
oppositionen samt av en tjänsteperson från utbildningsförvaltningen. Besöket leds av
ledamöterna från majoriteten. Tjänstepersonen för anteckningar enligt nedanstående
frågeområden som redovisas för nämnden vid nästkommande sammanträde.
Underlag inför besöken:




Enkätresultat på enhetsnivå
Kvalitetsrapporter
SIRIS skolblad (gymnasieskolan)

Skola:
Deltagande ledamöter:
Deltagande tjänsteperson:
Besöksdatum:
Länk till skolans hemsida:

Gymnasieskolan
Inledning från skolledning
Ex. organisation, beskrivning av verksamheten, aktuella
utvecklingsområden/utvecklingsprojekt.

Skolans arbete med trygghet och studiero
Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en studiemiljö
som präglas av trygghet och studiero. En förutsättning för detta är att elever, lärare
och annan personal känner ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön på skolan och har
respekt för varandra. Eleverna ska beredas möjlighet att delta i utformningen av
lärandemiljön, bland annat genom att medverka i utarbetandet av ordningsregler.

Skolans arbete med digitalisering
Från januari 2017 har samtliga elever tillgång till G Suite for Education (tidigare
Google for Education) som är en digital plattform för kommunikation och samarbete i
undervisningen.

Skolans arbete med elevinflytande
Elevinflytande och ansvar beskrivs som ett utvecklingsområde på många skolor i
Linköping. Elevinflytande handlar om att elever ska ha möjlighet till att kunna uttrycka
sina synpunkter och att skolan ska ta del av elevernas åsikter och intressen.

Skolans arbete med ökad närvaro för högre måluppfyllelse

Skolans arbete med elever i behov av extra anpassningar särskilt stöd

Skolans arbete med att förbereda elever för arbete och vidare studier

Hur arbetar skolan för att alla elever ska uppleva att skolan är intressant och
stimulerar till fortsatt lärande?

Hur skolan upplever att övergången mellan de olika skolformerna fungerar
Utbildningsförvaltningen har ett särskilt uppdrag i att utvärdera övergången inom och
mellan skolformer. Övergångar beskrivs i bildningsnämndens verksamhetsberättelse
som ett gemensamt förbättringsområde, detta innefattar övergångar mellan:


Grundskola/grundsärskola – gymnasieskola/gymnasiesärskola



Introduktionsprogram- nationella program



Gymnasieskola/gymnasiesärskola- vuxenutbildning

