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Sigtuna kommuns skolor ska vara bland de bästa i Sverige. Därför har  
samtliga partier ställt sig bakom ett gemensamt skolutvecklingsprogram  
med en tydlig och långsiktig satsning på kunskap, trygghet och medarbetare. 
För en skola i världsklass är det viktigt att vi har en tydlig riktning och ett 
långsiktigt arbete mot mål som är stabila över tiden. Ett smalare och vassare 
program kommer att ge bättre förutsättningar för barnens och elevernas 
positiva utveckling. Kunskap är varje människas viktigaste redskap för att 
växa. Utbildning bryter barriärer och öppnar nya vägar i livet.
 
Skolutvecklingsprogrammet är styrande för utbildningsverksamheten i 
kommunen under perioden 2017-2023. Programmet är gemensamt för de 
obligatoriska och frivilliga skolformerna inom barn- och ungdomsnämndens 
ansvarsområde. Det är styrande för det politiska arbetet såväl som för de 
kommunala förskolorna, grundskolorna och fritidshemmen, men strävar 
också efter att vara inbjudande till de fristående verksamheterna.
 
Med denna broschyr vill vi visa hur skolutvecklingsprogrammet tar form  
och visar vägen för utvecklingen av undervisningen. Förutom en fördjup- 
ning om målbilden med skolutvecklingsprogrammet kan du också ta del  
av exempel direkt från verkligheten, genom intervjuer med pedagoger och 
lärare som varje dag arbetar mot att göra Sigtuna kommun till en av de  
bästa skolkommunerna i Sverige.
 
Pernilla Bergqvist (L)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden



Sigtuna kommuns skolutvecklingsprogram har sedan 2013 visat vägen för  
hur förskolan, grundskolan, grundsärskolan och fritidshemmen i kommunen 
arbetar och utvecklas. Inför 2017 gjorde kommunen en utvärdering av pro-
grammet som har lett till en ännu tydligare strategisk inriktning och färre men 
mer konkreta mål som alla berörda, såväl lärare och skolor som förvaltningen 
och politiker, aktivt arbetar mot.

En viktig förutsättning för att skolutvecklingsprogrammet ska leva på lång 
sikt är en bred politisk förankring. Därför står också samtliga partier i kommun- 
fullmäktige bakom programmet. En annan viktig förutsättning är att pro-
grammet utgår från de behov som finns i kommunen samt att den strategiska 
inriktningen är väl förankrad i hela verksamheten.

Arbetet med skolutvecklingsprogrammet utgår ifrån tre huvudmål:

MÅL 1
Alla barn och elever når högre resultat, utvecklar  
kunskaper, lärande, förmågor och färdigheter
Höga förväntningar är det som ska genomsyra de verksamheter som barn-  
och ungdomsnämnden ansvarar för. Kunskaper, lärande och nyfikenhet ska 
stå i fokus. Alla barn och elever ska ständigt få nya utmaningar för att utvecklas.

Pedagogernas didaktiska och pedagogiska skicklighet samt deras återkopp-
ling till eleverna är avgörande för elevernas skolresultat. Elever och vårdnads-
havare ska känna till målen för utbildningen, vilka krav de innebär och vad 
som förväntas av dem. Skolan och förskolan ska ha verktyg för att systematiskt 
mäta, följa upp och utvärdera verksamheten. Resultaten från skolarbetet, såväl 
på skolnivå som för varje elev, ska redovisas för elever och vårdnadshavare. 
För att nå målen är det viktigt att både elev och vårdnadshavare känner sig 
delaktiga i skolarbete och är väl informerade.
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MÅL 2
Barn och elever känner trivsel, trygghet och studiero
En förutsättning för allt lärande är att barn och elever känner sig trygga i 
lärmiljön. Lugn och ro och gott kamratskap är en förutsättning för en lärande 
miljö. Utveckla kamratskap, goda sociala förmågor och hälsofrämjande vanor 
som barn och elever bär med sig igenom hela livet. Ett väl genomfört arbete 
kring likabehandling och grundläggande värderingar är nödvändiga faktorer 
för att skapa ett gott klimat. Nolltolerans mot mobbning och kränkande 
behandling ska råda på samtliga nämndens verksamheter.

MÅL 3
Engagerade medarbetare med rätt kompetens
Sigtuna kommun är en attraktiv arbetsgivare som respekterar och stödjer  
det professionella kunnandet genom att skapa goda möjligheter till utveckling, 
delaktighet och inflytande för medarbetarna. 

Pedagogens förmåga att bedriva undervisning är den enskilt viktigaste faktorn 
för hur eleven lyckas. Behöriga lärare som får möjlighet att utvecklas i sin yrkes- 
roll är därför en nyckel till framgång i arbetet för hög måluppfyllelse. För att 
skolan som arbetsplats ska attrahera kvalificerad personal måste den vara stimule-
rande, flexibel och med möjlighet för den enskilde att påverka och utvecklas. 

Ett kontinuerligt samarbete med universitet och högskolor ska bidra till att 
lärarna följer kunskapsutvecklingen, att pedagogiken utvecklas och att eleverna 
uppmuntras till vidare studier.



Lärande och omsorg bildar helhet
Förskolorna i kommunen handlar lika 
mycket om lärande som om omsorg. Till- 
sammans bildar de två delarna en helhet 
av vad förskolan bidrar med. Enligt 
Anna-Lena har förskolans utvecklings- 
arbete de senaste åren fokuserat mycket 
på att definiera och tydliggöra även små 
barns lärande. Alla har rätt att uppleva 
och erfara kunskap – oavsett ålder. 
Anna-Lena förklarar varför det är viktigt:
– Det är när barnen själva får använda  
sin nyfikenhet som de också kan känna 
känslan av att äga kunskap. Till exempel 
när barnen får reflektera över tidsuppfatt-

ning. Hur lång är egentligen en minut? 
Om du sitter stilla på stolen kan en minut 
vara väldigt lång, men om barnen ska leka 
är det inte särskilt lång tid. Barnen får då 
lära sig att längden på en minut varierar i 
praktiken genom sina egna upplevelser.

Dokumentation nyckel till utveckling
Arbetet på kommunens förskolor är pro- 
jektbaserat, med inspiration från Reggio 
Emilia-pedagogiken som är ett världskänt 
arbetssätt i vilket reflektion och doku-
mentation är grunden. Den pedagogiska 
dokumentationen görs digitalt och 
används både för att synliggöra barnens 

Anna-Lena Flodbergs arbete spänner över fem förskolor i Sigtuna kommun.  
Som ansvarig Pedagogista hjälper hon pedagogerna att reflektera över  
sitt arbete för att förbättra och utveckla verksamheten. Och hon ser att 
satsningarna inom skolutvecklingsprogrammet skapar både likvärdighet 
och meningsfullhet. 

SKOLUTVECKLINGSPROGRAMMET  
I FÖRSKOLAN

Intervju med Anna-Lena Flodberg, Pedagogista  
vid Ärlingheden, Tingvalla, Vallmon, Delfinen och  
Lyans förskola.

MEDVETEN PEDAGOGIK SKAPAR 

LIKVÄRDIGHET



utveckling och för att mäta resultat i 
verksamheten. När alla aktiviteter finns 
dokumenterade blir det också enklare att 
följa upp och arbeta med att förbättra 
pedagogiken.

Eftersom vi arbetar i projektstruktur så 
har vi alltid uppsatta mål och syften som 
man kan reflektera kring utifrån doku-
mentationen. Det gör det enklare att följa 
barnens utveckling på individnivå och 
utvärdera pedagogernas arbete, säger 
Anna-Lena.

För barnens utveckling är en lugn och 
trygg miljö viktig. Därför har förskolorna 
en mångfald av miljöer och rum som 
skapar möjligheter att lära sig på det sätt 
som passar barnet bäst.
– Vår utgångspunkt är att varje barn är en 
unik person. Det är inte en fyraårig flicka 
eller pojke som behandlas likadant som 
alla andra jämnåriga. Därför är alla miljöer 
på förskolorna tillgängliga för barnen så 
att de kan uttrycka sig på just det sättet 
som passar dem. Vill till exempel barnet 
måla för att uttrycka sig i det projekt vi 
arbetar med så ska ateljén alltid vara öppen, 
säger Anna-Lena.

En meningsfull plats för alla
Digitala hjälpmedel är inte bara ett stöd 
för dokumentation och ett sätt att följa 
barnens utveckling. De är också ett verk- 
tyg för att skapa likvärdiga förutsättning-
ar för alla barn, menar Anna-Lena:
– Det ger barn med olika språkliga förut- 
sättningar en möjlighet att uttrycka sig i 

andra former, som till exempel film eller 
bild. Att vi har en kommungemensam 
satsning på det digitala innebär att alla får 
samma förutsättningar och det bidrar till 
en mer likvärdig förskola.

Dialogen med vårdnadshavare är en 
annan viktig del för att skapa en menings-
full plats för både barn och pedagoger. 
Anna-Lena förklarar att det inte räcker 
med att förskolorna informerar om vad 
som händer. Det behöver också finnas  
en nära dialog.
– Det är otroligt viktigt med deras 
perspektiv. Pedagogerna ska inte bara 
rapportera vad som har hänt under dagen 
när barnen hämtas, utan också ställa frågor 
för att få in vårdnadshavares synpunkter. 
Många förskolor har också samråd med 
vårdnadshavare där även barnen deltar för 
att berätta om vad man gör på förskolan.

Anna-Lena menar att det är just lik- 
värdighetstanken som lockar henne till 
att arbeta i Sigtuna kommun. Till exempel 
har pedagoger över hela kommunen 
gemensamma studiedagar som möjliggör 
delandet av kunskap och erfarenheter, 
berättar Anna-Lena:
– Under hösten brukar alla pedagoger i 
kommunen mötas för att diskutera ett 
aktuellt ämne. Då har vi en gemensam 
föreläsning på förmiddagen och avslutar 
med diskussioner och grupparbeten på 
eftermiddagen. Det är en bra möjlighet 
för all personal att reflektera över samma 
utmaning eller möjlighet och bidra till en 
mer likvärdig förskola.



Allt börjar med värdegrunden
Giraffen är en återkommande figur på 
skolan för att symbolisera de värderingar 
som är viktiga att både elever och lärare 
delar: öppenhet, gemenskap, kompetens 
och ansvar. Att aktivt jobba med värde-
grunden i klassrummet är viktigt, menar 
Ida:
– Du kommer långt med en trygg och bra 
självkänsla, tror vi. Det är grunden som 
allt annat utgår ifrån. Därför lyfter vi 
alltid goda sociala och kunskapsmässiga 
exempel som alla kan lära sig någonting av.

För att få en stark värdegrund på plats i 
klassrummen är både ramar och kramar 
nödvändiga. Lärarnas ledarskap i klass-
rummet präglas av en kombination av 

välorganiserad undervisning och lyhörd-
het, där både kreativitet och planering är 
viktiga ingredienser.
– Är du en lugn och organiserad lärare så 
är det lättare att skapa en lugn klass som 
finner arbetsro. Samtidigt som eleverna 
inte ska kunna tumma på reglerna måste 
man som lärare visa att man tror på deras 
egna förmåga och att aldrig underskatta 
dem, säger Ida.

Lära av varandra
Ett exempel på när både värdegrunden 
och tron på elevernas förmåga är extra 
tydlig är i arbetet med ”STL”, eller Skriva 
sig till lärande. Det innebär att eleverna 
själva får återkoppla på de arbeten klass- 

Ett stort hjärta och blicken framåt för att nå så högt som möjligt är ledord 
på Steningehöjdens skola. Det är även därför den fiktiva giraffen Sky är 
skolans maskot och en symbol för det gedigna värdegrundsarbete som för-
steläraren Ida Rudin och hennes kollegor bygger sin undervisning på.

SKOLUTVECKLINGSPROGRAMMET  
I GRUNDSKOLAN

Intervju med Ida Rudin, klasslärare årskurs tre 
och förstelärare på Steningehöjdens skola.

HÖGT SATSANDE PÅ  

VÄRDEGRUNDSARBETE



kamraterna har gjort utifrån tydliga åter- 
kopplingsfrågor innan alla ges möjligheten 
att förbättra sitt arbete. En pedagogisk 
metod som leder till att eleverna skapar 
sig en större medvetenhet om kunskaps- 
kraven, menar Ida. Eftersom återkopp-
lingen främst sker på digitala plattformar 
kan även de med skriv- eller lässvårigheter 
delta på lika villkor.

På liknande sätt arbetar lärarna med att 
förbättra sin undervisning. Genom att 
observera varandra i klassrummet utveck-
las de med hjälp av tips och coachning 
sinsemellan.
– Vi planerar först vad läraren som obser- 
verar ska fokusera på i just min undervis-
ning. Efter lektionen diskuterar vi tillsam- 
mans hur dessa delar kan förbättras. Det 
är en form av kollegialt lärande som vi 
satsar och tror mycket på, säger Ida.

Samarbetet mellan kollegor är viktigt, 
dels för trivseln, dels för utvecklingen i 
yrkesrollen. Därför gör skolan det lilla 
extra för att bygga goda relationer mellan 
medarbetarna.
– Vi har väldigt hög trivsel bland lärarna, 
menar Ida. Jag tror det beror på att vi tar 
oss tid för att lära känna varandra. Till 
exempel lägger vi arbetsplatsträffar på 
kvällen en gång i månaden för att även 
fritidspersonalen ska ha möjlighet att vara 
med. På fredagar förmiddagar har vi ett 
rullande schema för vilka som är rastvär-
dar så att alla kan delta på fredagsfikan. 
Det är små insatser som för alla närmare 
varandra.

Även i utvärderingsarbetet av elevernas 
och skolans resultat är det kollegiala 
lärandet tydligt. Ida menar att de inte bara 
gör elevbedömningar utifrån de kriterier 
som finns, de spenderar också stor tid på 
att tillsammans analysera varför och hur 
resultatet uppnåddes.

– Vi analyserar alltid vad eleven själv eller 
vad jag som lärare behöver göra för att nå 
högre resultat. I det arbetet tittar vi också 
på vad lärare kan lära sig av sina kollegor 
för att utveckla undervisningen om resul- 
taten inte blivit som förväntat, säger Ida.

Digitalt först
Ett digitalt arbetssätt är en självklarhet på 
Steningehöjdens skola. Alla elever från 
förskoleklass och uppåt har därför till- 
gång till en egen Ipad. Ipaden används 
som ett kreativt verktyg oavsett ämne för 
att till exempel skriva texter, lära sig 
programmera eller att filma med hjälp  
av kameran.
– Det är en naturlig del av vardagen och 
undervisningen. Från årskurs ett får de ta 
hem sin Ipad för att göra sina hemuppgif-
ter på den. Vi använder appar för att lägga 
upp lektionerna och planera utvecklings-
samtal tillsammans, säger Ida.

Det digitala arbetssättet används även i 
kommunikationen med vårdnadshavare. 
Ida använder klassens egna blogg för att 
skriva om hur undervisningen går eller 
vad som händer framöver. Men trots stort 
fokus på det digitala poängterar Ida 
vikten av att dörren alltid ska vara öppen 
för besök: 
– Jag ber alltid föräldrarna att prenumere-
ra på bloggen så att de får ett pling i 
mobilen när jag skrivit något. Det känns 
mer modernt än att skriva lappar som 
eleverna får ta hem. Men vi lägger också 
mycket tid på våra öppna hus som vi 
kallar ”Höjdeneftermiddagar”. Det är 
också viktigt att lärarna har en bra 
relation till fritidspedagogerna som möter 
föräldrarna på eftermiddagen och kan 
berätta hur dagen har varit. Dörren ska 
alltid stå öppen om man vill hälsa på!



Grunden till lärandet
Arbetet med att nå högre kunskap måste 
börja från grunden, menar Jessica. Det är 
i relationskapandet mellan elev och lärare 
som förutsättningarna sätts. För att få ut 
maximalt av undervisningen ser hon det 
därför som avgörande att lyckas skapa ett 
tillåtande och inbjudande klassrum där 
eleverna kan känna sig trygga. 
– Jag pratar mycket om vad grunden till 
lärande är, säger Jessica. Jag tycker det 
ligger i att skapa relationer. Vi som lärare 
kan inte bara ge eleverna kunskaper i 
specifika ämnen utan också förmedla 
social kunskap.

Men ingen relation skapas om lärarna 
inte har eleverna med sig. Förutom att 
vara en tydlig ledare i klassrummet krävs 
det att man verkligen lyssnar på elevernas 
behov. Skolan behöver utvecklas lika fort 
som eleverna, menar Jessica:
– Min uppfattning av arbetsro kan vara 
helt annorlunda från den uppfattning en 
elev i årskurs sex har. Den eleven kanske 
behöver musik i bakgrunden för att kon- 
centrera sig medan en lärares uppfattning 
är att det ska vara tyst i rummet. Det gäller 
att vara lyhörd och föra en dialog. Skolan 
kan inte se likadan ut som för tjugo år 
sedan.

Jessica Fjäll beskriver skolutvecklingsprogrammet som tillräckligt avgränsat 
för att kunna diskutera och mäta utveckling, men samtidigt tillräckligt  
brett för att inget ska tappas bort. Att få hjälp att fokusera arbetet skapar 
både mer ork och vilja hos lärarna – något som kommer eleverna till gagn  
i undervisningen.

SKOLUTVECKLINGSPROGRAMMET  
I GRUNDSKOLAN

Intervju med Jessica Fjäll, lärare i svenska,  
verksamhetsledare för årskurs 4–6 och  
IKT-pedagog på Tingvallaskolan.

RELATIONER SOM 

BYGGER KUNSKAP



Även elevhälsoteamen och specialpeda-
gogerna är viktiga för att skapa ett bra 
klassrumsklimat. För att få in elevernas 
förbättringsförslag tar de fram enkäter 
och undersökningar. Ett annat sätt att 
samla in vad eleverna tycker är genom att 
skapa en digital klassrumsyta där de ano- 
nymt kan lämna synpunkter.

Full koll på utveckling och  
bedömning
När grunden finns på plats kan fullt fokus 
läggas på elevernas kunskapsutveckling. 
Eleverna får hela tiden veta vad de behö- 
ver göra för att ta sig framåt och nå ännu 
högre.

När Jessica och hennes kollegor träffas 
diskuterar de skolans resultat och deras 
upplevelse av hur det går i klassrummen 
för att kunna vidareutveckla verksamhet- 
en. När sedan arbetslagen träffas, i Jessicas 
fall de kollegor som arbetar med årskurs 
4–6, ges utrymme för att diskutera insatser 
som bör göras på individnivå för att se till 
att ingen halkar efter.
– På vår skola har vi en stående punkt på 
alla arbetslagsmöten där vi går igenom 
om någon elev behöver mer stöd. Utifrån 
situationen tittar vi på de riktlinjer vi har 
på skolan så att alla elever hanteras lik- 
värdigt och får samma förutsättningar, 
säger Jessica.

Lika viktigt med enhetlighet är det vid 
bedömning av elevernas resultat. I arbets- 
laget diskuteras och analyseras därför kun- 
skapskraven så att det finns en gemensam 
bild av hur man ska tyda dem. När det 
sedan är dags för bedömning av de natio- 
nella proven träffas lärare i nätverksgrup-
per, bestående av lärare i samma ämne från 
kommunens alla kommunala grundskolor.

– Vi har nätverksgrupper för att det ska 
vara elevernas faktiska kunskap som 
räknas, inte vad som har hänt tidigare 
under läsåret. För att de nationella prov- 
betygen inte ska grundas på något annat 
deras kunskap bedömer vi inte enbart våra 
egna elevers prov, konstaterar Jessica.
Tingvallaskolan är en så kallad 1:1-skola 
vilket innebär att alla elever har en egen 
Ipad. Jessica tycker att stadens digitala 
satsning skapar stora möjligheter till att 
anpassa kommunikationen och undervis-
ningen. Till exempel finns alla arbeten 
som elever i årskurs 4-6 gör i varje ämne 
samlade på en digital portal. Det gör det 
lättare för lärarna att coacha eleverna i sin 
utveckling. Det underlättar också för 
vårdnadshavarna att löpande ha koll på 
vad som händer, som komplement till 
utvecklingssamtalen en gång per termin.

Tydliga mål förenar lärarna
Med skolutvecklingsprogrammet i ryggen 
kan alla lärare känna sig trygga i hur under- 
visningen mäts och åt vilket håll den bör 
utvecklas. Jessica känner att det också 
bidrar till att förena lärarna i kommunen. 
När man kommer närmare varandra 
vågar man vara öppen och ta emot hjälp. 
Det leder i sin tur till en trevligare arbets- 
plats, menar hon:
– Jag har jobbat i kommunen tidigare, 
men även varit på andra arbetsplatser 
under en period. För två år sedan kom jag 
tillbaka för att jag saknade det som 
förenar oss lärare. Med skolutvecklings-
programmet har man en samsyn kring 
hur vi ska jobba på skolorna. Det skapar 
en känsla av att vi ska framåt tillsammans 
och gynnar i slutändan eleverna.



Sigtunaboxen utvecklar pedagogiken
Utifrån skolutvecklingsprogrammet har 
en satsning kallad Sigtunaboxen skapats 
för kommunens alla grundskolor. Sigtuna- 
boxen ger lärare möjligheten till fortbild-
ning i pedagogiska metoder som i sin tur 
ska hjälpa eleverna att nå ännu högre resul- 
tat. Sigtunaboxen består av tre delar: 
Bedömning för lärande, vilket innebär att 
undervisningen utgår från eleverna och 
att de själva sätter sig in i och förstår sina 
lärandemål, Språkutvecklande arbetssätt, 
som innebär att språket används som ett 
verktyg i alla ämnen för att stärka de ut- 
tryck och språk som är ämnesspecifika, 
och till sist IKT, användandet av digitala 

verktyg som möjliggörare för elevens 
lärande.
– Enligt forskningen leder de här tre 
metoderna till resultat för eleverna, vilket 
vi också kan se. Att till exempel arbeta 
språkutvecklande i alla ämnen kan över- 
brygga att alla har olika språkliga förut-
sättningar. Att jobba med digitala verktyg 
ger oss möjlighet att enklare diskutera 
och redigera elevernas arbete tillsammans 
med dem, säger Anna.

För att eleverna ska sätta sig in i sina 
lärandemål arbetar skolan bland annat 
med elevledda utvecklingssamtal. Eleverna 
själva får, med stöd från sina lärare, utvär- 
dera och sätta mål för sin utveckling vilket 

Möjligheten till utveckling, bra elevgrupper och en stabil grund i skol- 
utvecklingsprogrammet är några av anledningarna till varför Anna Berkovits 
har valt Ekillaskolan, den största kommunala högstadieskolan i Sigtuna 
kommun, som sin arbetsplats de senaste tretton åren.

SKOLUTVECKLINGSPROGRAMMET  
I GRUNDSKOLAN

Intervju med Anna Berkovits, lärare i svenska 
och svenska som andraspråk på Ekillaskolan, 
årskurs 7–9.

FORTBILDNING 
FÖR HÖGRE RESULTAT



sedan följs upp senare under terminen.
– Elevledda utvecklingssamtal är ett sätt 
för eleven att äga sitt eget lärande och sätta 
sig in i sitt arbete. Det är viktigt att vi som 
lärare eller vårdnadshavare inte pratar 
över huvudet på eleven, menar Anna.

Rutiner skapar arbetsro
För att skapa rutiner har skolans alla lärare 
ett gemensamt sätt att strukturera sina 
lektioner. Alla lektioner startar och av- 
slutas på samma sätt för att eleverna ska 
kunna känna igen sig, oavsett vem som 
undervisar.
– Vi skriver alltid upp lektionstiden och 
vad vi ska arbeta med på tavlan. Vi har 
också bestämda platser i klassrummet så 
alla vet var de ska sitta och vi avslutar lek- 
tionerna med att stämma av vad vi har lärt 
oss. Allt det skapar en rutin och trygghet i 
klassrummet, säger Anna.

Förutom lektionsrutinerna har skolan 
trivselregler som eleverna är med och 
formar varje läsår. Skolan genomför också 
en undersökning om hur eleverna trivs, 
vilket gör att personalen kan arbeta före- 
byggande om utvecklingen skulle gå åt  
fel håll.

Anna menar att alla gemensamma 
aktiviteter som anordnas också är viktiga 
för att de cirka 500 eleverna ska komma 
närmare varandra. Ett exempel är den 
årliga skoldansen, ett annat fotbollsturne-
ringen då klasserna spelar mot varandra.

Ett inkluderande förhållningssätt
För att alla elever ska ha en gemensam 
bas under sin skolgång arbetar Ekilla- 
skolan alltid inkluderande. Det innebär 
att de som har behov av extra stöd eller 

en extra utmaning får det i den miljö de 
redan befinner sig i. 
– Vi har inga smågrupper. Vi ger det stöd 
som behövs direkt i helklass, om det inte 
finns en väldigt speciell anledning. Vi 
individanpassar undervisningsmaterial så 
att de som behöver mer baskunskap får 
det och de som behöver en utmaning kan 
fortsätta utvecklas. När alla är i samma 
klassrum skapas en gemensam grund som 
är viktig, säger Anna.  

Att arbeta inkluderande med vårdnads-
havarna är också en självklarhet. Både 
elever och vårdnadshavare kommer enkelt 
åt ämnesplaneringar från vilken digital 
plattform som helst och vid klassombuds- 
träffarna varje termin träffas lärare och 
vårdnadshavare för att diskutera stort och 
smått om skolsituationen. 
– På klassombudsträffarna diskuterar  
vi allt från det som rör vardagen till vad  
som händer på kommunens skolor i stort. 
Varje klass har också en lärare som är ut- 
sedd mentor så att det alltid finns en nära 
kontakt till skolan, säger Anna.

Efter tretton år på Ekillaskolan trivs 
Anna fortfarande. Och med skolutveck-
lingsprogrammet som grund finns en 
trygghet i att skolan fortsatt kommer vara 
ett prioriterat område i kommunen.
– Skolutvecklingsprogrammet skapar 
tydliga mål och likvärdighet mellan alla 
skolor, samtidigt som vägen dit kan se 
annorlunda ut. Det tycker jag är bra, säger 
Anna. Som lärare finns det möjligheter 
att fortbilda sig och ledningen är lyhörd 
om man har idéer som kan förbättra. Att 
få jobba med blandade elevgrupper och 
hela tiden utveckla sin undervisning gör 
att det aldrig blir tråkigt.



Att ständigt sträva efter att utvecklas och viljan att bli ännu bättre är 
viktig i Sigtuna kommun. Därför följer vi kontinuerligt resultaten, 
identifierar utvecklingsområden och utvecklar verksamheten. Tillsam-
mans med lärare, barn, elever och vårdnadshavare skapas framtidens 
skola – en skola där alla ständigt möts av nya utmaningar och får det  
stöd som krävs för att nå sina drömmar. De som går i Sigtunas kommuns 
skolor ska ges de bästa förutsättningarna att utveckla sina kunskaper  
och förmågor för att kunna möta framtiden i en globaliserad värld. 

Med Skolutvecklingsprogrammet har vi byggt goda förutsättningar  
för att nå vårt mål: att bli en av Sveriges bästa skolkommuner.





Södergatan 20, 195 85 Märsta
Tel: 08-591 260 00
www.sigtuna.se


