
 

 

Tingsryds Kommun svar på missivet ” Höga förväntningar” 
 

 Vad innebär höga förväntningar för oss som skolorganisation inom Tingsryds 
Kommun? 
Tron på att alla kan lyckas. Att vi förmedlar det till alla i vår verksamhet. Att få den 
positiva känslan att genomsyra vår organisation.  
 

 Vad innebär höga förväntningar för våra elever? 
Höga förväntningar kan upplevas som högre krav. Vi tror att vi måste höja 
kunskapsribban för alla våra elever och utmana dem i sitt lärande. Denna ambition skall 
inte slå över i en kravtyngd och lustfattig skola. I relationen mellan lärare/ rektor och elev 
är det viktigt att bygga förtroende och kännedom så att alla kan få sina förväntningar 
ställda på ett högt men rimligt sätt. Vi skall bry oss om resultat, och samtidigt bry oss om 
varandra. Målen kommuniceras med förväntningar att man kan klara mer än betyget E! Vi 
skall använda formativ bedömning så att vi utmanar eleverna och tror på deras förmåga 
på ett individualiserat sätt. Elever och föräldrar skapar också förväntningar. Vi vill hitta 
dem i detta arbete och arbeta för en gemensam målbild. 
 

 På vilket/vilka sätt uttrycks höga förväntningar på din nivå från omgivande 
nivåer? 

Lärarnivå 
Att kunna kursplaner och läroplaner bra, likaväl som olika sätt att bedöma kunskapsutveckling och kvalitet 
i vår verksamhet. Att vara kreativa i att bedriva ett smörgåsbord av aktiviteter och bedömningspunkter 
som stödjer elevernas kunskapsutveckling. Att vara tydliga, och att se eleverna som en läranderesurs. 
Rektorsnivå 
Lärare: 
Ge verksamheten tillräckliga resurser - vad det nu innebär? handlar oftast om ramarna: mer tid, mer 
personal, mer lokal och mer läromedel. Inte mycket diskussioner om processen dvs vad som sker i 
klassrummet. 
Förvaltning: 
Hålla budget, uppvisa goda skolresultat utifrån den budget vi får. driva utvecklingsarbetet i våra 
verksamheter. mycket formalia kring dokumentation. 
Politiker: 
Omvandla lokala politiska beslut till en likvärdig skola i enlighet med vårt statliga uppdrag samtidigt som vi 
ska hålla budget och ge varje individ det stöd den behöver. 
Förvaltningsnivå:  Från politiken formulerar man mål som skall uppnås. Dessa ingår i den balanserade 
styrning som hela kommunen använder. Våra styrkort ingår i kommunens bokslut, och där framgår på ett 
tydligt sätt hur vi lyckas nå de uppsatta målen. Boksluten ingår i den planering kommunfullmäktige gör av 
kommunens fortsatta verksamhet. Från skolledarna finns förväntningar att de behov de uppfattar på sina 
enheter skall drivas upp genom den politiska organisationen. 
Politisk nivå 



Att vara engagerade och kunniga i skolfrågor, så att vi kan fatta kloka beslut. Att lyssna på tjänstemännen 
som har sakkunskapen i detaljfrågorna, liksom kunskapen om lagstiftningen på området. Att vara 
närvarande och på plats i ett aktivt samarbete. Vi känner också förväntningar från våra partigrupper och 
från Kommunstyrelse och –fullmäktige att hålla budget och ha en verksamhet med hög kvalitet. 

 
 Vilka höga förväntningar kan ställs på din nivå? 

Lärarnivå 
Man skall förvänta sig att vi involverar eleverna i deras egen kunskapsutveckling. Att vi tillsammans med 
dem utmanar med täta intervaller och utmanar deras förmåga. Att vi är professionella och analyserar 
relevanta saker. Att vi är positiva och goda ledare i klassrummen och att vi är pålästa både vad gäller 
kunskaper och vilka krav och mål som ställs på vår verksamhet. 
Rektorsnivå: 
Lärare: 
Vi ska vara insatta i verksamheten så att vi kan organisera på mest effektiva sätt och bästa resultat. Vi ska 
ha en god kommunikation ut i verksamheten och vara lyhörd för den kunskap som finns i kollegiet. Vara 
både elev- och personalinriktade 
Förvaltning: 
Verkställa beslut i enlighet med de förvaltningsbeslut som  tas. vara delaktiga i beslutsfattandet på 
förvaltningsnivå och vara lojala inåt och utåt i organisationen. Signalera eventuella brister och 
utvecklingsområden så att de kan föras vidare uppåt på nämndsnivå. 
Politiker: 
Respektera och fullfölja de beslut som tas i nämnden. Sköta vårt uppdrag med allt vad det innebär. 
Förvaltningsnivå: 
Politisk nivå: 
 Att vara engagerade. Att medlen fördelas på ett klokt sätt. Att vi är öppna och tillgängliga. Att vi styr med 
transparens, och att vi skaffar oss arenor där vi kan möta dem som arbetar i verksamheten. 
Kvalitetsdagen är ett sådant exempel. 

 
 Hur får man ”höga förväntningar på alla” att genomsyra hela organisationen?  

Våra styrkort är viktiga verktyg för att kommunicera förväntningar i organisationen.  Genom att hitta 
arenor såsom Kvalitetsdagen och kommungruppen i SKL matematik för att träffas och prata verksamhet 
tvärs över våra olika nivåer.  Fokus skall ligga på på resultat och måluppfyllelse, men också på den 
värdegrund Tingsryds kommun har. Vi måste skapa ett klimat i kommunen där alla talar om skolan på ett 
positivt sätt som en av kommunens allra viktigaste verksamheter. Här efterlyser vi engagemang från 
Kommunstyrelsens arbetsutskott likaväl som från våra elever och vårdnadshavare. 
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