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UPPSALA	  –	  SKOLANS	  FÖRBÄTTRINGSRESA	  2010-‐2015	  OCH	  LITE	  OM	  DESS	  RESULTAT	  
Genom	  utbildningar,	  föreläsningar,	  workshops,	  handledning	  och	  processledning	  har	  jag	  utfört	  följande	  uppdrag	  
för	  Uppsala	  kommun	  2010-‐2014:	  
	  

	  

	  
	  
Direktupphandling	  2010	  
	  
Uppdrag	  
Processledning	  för	  skolchefer,	  utvecklingschef,	  utvecklingsstrateg,	  rektorer.	  Omfattning	  i	  tid:	  1	  år,	  en	  halv	  
onsdag	  i	  månaden	  (undantag	  juli)	  samt	  heldagskonferens	  8-‐9	  februari,	  då	  även	  förvaltningschefer	  och	  politiker	  
deltar.	  Processen	  ska	  ledas	  utifrån	  vetenskaplig	  grund	  och	  beprövad	  erfarenhet.	  
	  
Syfte	  
Att	  göra	  Vård	  och	  bildnings	  grundskolor	  till	  ett	  nationellt	  föredöme	  när	  det	  gäller	  resultatutveckling	  och	  
förbättringsarbete.	  
	  
Mål	  
Att	  varje	  grundskola	  ska	  ha	  en	  positiv	  resultatutveckling	  och	  det	  ska	  finnas	  ett	  väl	  fungerande	  systematiskt	  
kvalitetsarbete	  på	  alla	  nivåer	  och	  i	  alla	  delar	  av	  grundskoleavdelningen.	  
	  
Upphandling	  2012-‐2014	  
	  
Uppdrag	  
Genomförande	  av	  processledning	  och	  utveckling	  av	  grundskolans	  systematiska	  kvalitetsarbete,	  såväl	  på	  
lednings-‐	  som	  på	  enhetsnivå.	  Detta	  ska	  vara	  baserat	  på	  vetenskaplig	  grund,	  dvs.	  dokumenterade	  och	  
publicerade	  forskningsstudier.	  

  
UPPDRAG  Att utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet leda processen 

  med att arbeta fram ett väl fungerande kvalitetsarbete på alla nivåer 
            och i alla delar av grundskoleavdelningen. 

 
SYFTE  En treårig satsning som syftar till att göra Uppsalas kommunala skolor 

  till ett nationellt föredöme när det gäller resultatutveckling och  
  förbättringsarbete.   

 
MÅL   Varje skola ska ha en positiv resultatutveckling och det ska finnas ett 

  väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer och i alla  
            delar av grundskoleorganisationen.    

Alla elever ska lyckas! 
Så här ska vi strategiskt arbeta för att förverkliga Uppsalas vision för skolan!  
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Syfte:	  
Utveckla	  grundskolans	  systematiska	  kvalitetsarbete	  genom:	  	  
-‐	  Processledning	  till	  styrgrupp	  och	  på	  enhetsnivå	  	  
-‐	  Stöd	  och	  inspiration	  till	  ledare	  och	  medarbetare	  i	  form	  av	  föreläsningar	  och	  workshops	  	  
-‐	  Grundkurs	  för	  nya	  ledare	  och	  medarbetare	  i	  systematiskt	  kvalitetsarbete	  	  
-‐	  Påfyllnadskurs	  ledare	  och	  medarbetare	  i	  systematiskt	  kvalitetsarbete	  	  
-‐	  Riktade	  insatser	  på	  enhetsnivå	  	  
-‐	  Stöd	  i	  marknadsföring	  och	  synliggörande	  av	  skolornas	  systematiska	  kvalitetsarbete	  inåt	  i	  organisationen	  och	  
utåt	  till	  våra	  kunder	  
	  
Målgrupp	  och	  omfattning	  
-‐	  Grundskolans	  ledning	  och	  samtliga	  grundskolor	  i	  Vård	  &	  bildning	  
-‐	  Tidsperiod	  2012-‐2014	  
	  

	  
	  
Uppsala	  2015-‐06-‐12	  
	  
Hej	  Lars!	  
En	  liten	  återkoppling	  till	  dig	  om	  det	  förbättringsarbete	  som	  du	  har	  varit	  en	  viktig	  del	  i	  att	  genomföra.	  
	  
I	  SKL:s	  öppna	  jämförelser	  2015	  fick	  vi	  det	  bästa	  värden	  hittills	  för	  kommunen.	  Genomgående	  bra	  resultat.	  Inga	  
röda	  markeringar,	  vilket	  väldigt	  få	  kommuner	  kan	  uppvisa.	  Placering	  50	  av	  290	  gällande	  det	  samlade	  
kunskapsresultaten.	  Placering	  39	  av	  290	  gällande	  effektivitet.	  Kostnad	  4%	  lägre	  än	  standardkostnaden.	  
De	  nyligen	  satta	  betygen:	  meritvärde	  222,2	  högst	  någonsin	  för	  Uppsala!	  Andel	  godkända	  i	  alla	  ämnen	  79%	  
något	  lägre	  än	  förra	  årets	  toppnotering,	  men	  med	  en	  ökad	  andel	  nyanlända.	  
	  
Vi	  har	  nu	  fått	  höra	  att	  den	  enda	  verksamheten	  i	  Uppsala	  kommun	  som	  de	  senaste	  åren	  kan	  påvisa	  förbättrade	  
verksamhetsresultat	  till	  en	  lägre	  kostnad	  är	  grundskolan.	  Grundskolan	  beskrivs	  som	  välskött!	  
	  
Ha	  en	  bra	  sommar!	  
Jag	  hoppas	  vi	  får	  tillfälle	  att	  mötas	  igen.	  
	  
Mvh	  Lars	  Romanus,	  grundskolechef	  Uppsala	  kommun	  
	  

Läs mer: DEBATT: Skolan

» Förlängd skolplikt för

nyanlända elever

» Så stoppar läraren

nätmobbning

» Nu vänder trenden på

gymnasiet

» Fritt skolval ger bättre

resultat

» Inget parti satsar på

skolan

» Sveriges extrema

skolmarknad oroar forskare

» Svenska skolsystemet

grymt och cyniskt

» Den skadliga

omorganisationen

» S sparkar in öppna dörrar

i skolan
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Fredrik Ahlstedt (M) (bilden) skriver tillsammans med övriga kommunalråd för alliansen i

Uppsala.
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+ Visa bildtexten

Uppsalas skolor på
väg mot toppen
Alliansen har gjort mycket för att förbättra resultaten i

Uppsalas skolor. I dag är Uppsalas skolor bäst av landets

samtliga större kommuner: de hamnar på plats 17 av

landets 290 kommuner. Grundskolorna i Uppsala är bättre

än någonsin tidigare, skriver Fredrik Ahlstedt (M), Cecilia

Forss (M), Mohamad Hassan (FP), Cecilia Hamenius (FP),

Stefan Hanna (C) och Ebba Busch (KD). 

Sedan 2006 har alliansen i Uppsala
kommun, liksom alliansregeringen, arbetat
uthålligt och medvetet för att förbättra
resultaten i Uppsalas skolor. Vårt mål har
varit att avskaffa en skolpolitik som lämnat
elever utan vägledning och stöd av
pedagogiska ledare och som satt system och
organisation framför de enskilda elevernas
behov. Vi vill skapa en skola där
förväntningarna på alla elevers resultat är
höga. Alliansen arbetar brett och
målmedvetet för att åstadkomma stora
förbättringar för elever och lärare. 

Trots att det av naturliga orsaker tar lång tid
att se resultaten av omfattande reformer i
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Uppsala kommun Vård & bildning driver förskolor, skolor och gymnasier. Vi satsar på att skapa en meningsfull fritid för unga. Vi erbjuder 
personlig assistans och daglig verksamhet, stöd vid funktionshinder, äldreboende och hemvård. Vi står även bakom en del av Uppsalas 
kulturella utbud i form av bibliotek, konst och teater. Allt för att alla i och runt Uppsala ska få så bra möjligheter som möjligt att lära, 
utvecklas och må bra genom hela livet. Vård & bildning har 10 000 anställda, omsätter 5,3 miljarder och är en del av Uppsala kommun. 
Välkommen till oss. 
 

 
Postadress: Uppsala kommun Vård & bildning, 753 75 Uppsala 

Besöksadress: Fyrisborgsgatan 1 • Telefon: 018-727 68 00 (reception) • Fax: 018-727 67 90 
E-post: vard-bildning@uppsala.se 
www.vardochbildning.uppsala.se 

 
 

Olov Lundberg, kommunikatör 
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Rekordhöga kunskapsresultat för niondeklassare i 
Uppsalas kommunala grundskolor! 
 
Avgångseleverna i Uppsalas kommunala grundskolor gick i veckan ut skolan med de högsta 
kunskapsresultaten sedan mätningarna började sammanställas år 2003. 
 
De goda resultaten gäller både meritvärdet, som i genomsnitt blev 219,8 (215 föregående läsår), och 
andelen elever som minst uppnått betyget E i samtliga ämnen. Den sistnämnda siffran har nu höjts till 
80,5 % (76 % föregående läsår). 
 
– Elever, lärare och rektorer har utfört ett fantastiskt arbete och den positiva resultatutvecklingen 
fortsätter!  Nu arbetar vi vidare med att analysera resultaten för att hitta ytterligare 
förbättringsområden på alla nivåer. Från enskilda lärare och ämneslag till skolan som helhet, säger 
grundskolechef Lars Romanus. 
 
Avgångselevernas resultat har förbättrats dramatiskt från 2003 då meritmedelvärdet var 206 och 
andelen godkända elever i alla ämnen var 68,1%.  
 
– Långsiktighet och uthållighet har gett den här positiva utvecklingen. Skolorna driver ett systematiskt 
kvalitets- och förbättringsarbete där vi fokuserar på själva kärnverksamheten; det vill säga elevernas 
lärande, trygghet och trivsel, säger Lars Romanus. 
 
 
För mer information 
Lars Romanus, Chef Grundskola Uppsala kommun Vård & bildning  
018-727 16 14, 070-856 37 35, lars.romanus@uppsala.se 
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