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Barn- och utbildningsförvaltningen



Tingsryds kommun 
har visionen att:
Varje barn och elev blir sedda och 
utvecklas optimalt efter sina förut-
sättningar.

För att uppnå detta arbetar vi till-
sammans för en bra balans mellan 
kunskap, trygghet och hälsa. Vi tror 
på alla våra elever och vi har höga 
förväntningar att de kan lyckas i sina 
studier och att gå vidare i livet. Vi har 
också stor tilltro till vår personal som 
arbetar målmedvetet för att ge våra 
barn och elever så bra förutsättningar 
som möjligt.

Förskolor, skolor och bibliotek nära dig

Närhetsprincipen gäller för de yngre åren 
vilket innebär att förskolor och fritidshem 
skall fi nnas i alla de sju orter där de fi nns idag 
och att även våra skolor skall ha en god geo-
grafi sk spridning. Detta för att det skall vara 
attraktivt för barnfamiljer att bosätta sig inom 
vår kommun. Det skall även fi nnas tillgång 
till både folk- och skolbibliotek.

Föräldrarna skall få möjlighet att vara 
delaktiga i arbetet med att utveckla skolans 
innehåll och verksamhet.

Mål
•	Alla	vårdnadshavare	är	nöjda	med	

verksamheten och känner sig delaktiga.

•	Vi	har	snabb	respons	gentemot	
vårdnadshavare som söker plats inom 
förskola och fritidshem.

•	Biblioteken	sprider	folkbildning	genom	
tillgång till litteratur och digitala medier.



 

Kunskap i fokus

I våra skolor är språklig förmåga och god 
läsförståelse viktiga förutsättningar för våra 
elevers sociala utveckling och lärande och 
vi arbetar målmedvetet, med god samverkan 
mellan medarbetare, vårdnadshavare och 
politiker, för att våra barn och elever skall 
lyckas i sitt lärande.

Förskolan ger barnen en god grund för en 
bra språkutveckling och grundskolan ger våra 
elever goda kunskaper och andra färdigheter 
för att ge bra förutsättningar för kommande 
gymnasiestudier. 

Vår gymnasieskola skall vara attraktiv för 
våra ungdomar och erbjuda både yrkesutbild-
ningar och studieförberedande utbildningar 
och vuxenutbildningen skall ge möjligheter 
för ett livslångt lärande.

Individens utveckling främjas genom väl 
fungerande individuella utvecklingsplaner och 
varje elev får de förutsättningar som krävs för 
att kunna gå vidare i sitt lärande.

Vi har en bra särskola där eleverna ut-
vecklas och uppnår goda resultat. Särskolan 
arbetar för att höja elevernas teoretiska och 
praktiska kunskaper samt för att stärka elev-
ernas självbild och ge en bra grund i livet.

Många nyanlända flyktingar kommer till 
vår kommun och vi arbetar inom alla våra 
verksamheter för att de skall få ett så bra 
mottagande som möjligt, bli introducerade i 
vårt svenska samhälle och få förutsättningar 
för utbildning och arbete och därmed en god 
etablering och integrering i samhället. 

Mål
•	Alla	våra	barn	och	elever	ges 

möjligheter att nå de nationella målen.

•	Alla	våra	barn	och	elever,	inom	alla	 
våra verksamheter, känner delaktighet  
och har möjlighet att påverka i frågor  
som berör dem. 

•	Vuxenutbildningen	ger	de	studerande	
möjlighet att utveckla sina kunskaper  
och sin kompetens i syfte att stärka sin 
ställning i arbetslivet samt att främja  
sin personliga utveckling.

•	Våra	barn	och	elevers	miljömed- 
vetande ökar.

•	All	vår	personal	har	adekvat	utbildning	
och är behörig inom sitt arbetsområde.



 

 

Trygghet och god hälsa

Arbetet i skolan skall präglas av Tingsryds 
kommuns värdegrund och skolan skall 
erbjuda trygga och välkomnande lärandemil-
jöer, där alla möts med respekt och ges goda 
möjligheter att utvecklas socialt och emo-
tionellt. I Tingsryds kommuns skolor råder 
nolltolerans mot mobbning, våld, kränkande 
behandling och droger. 

I skolan möts individer med olika 
bakgrund och kulturer, förutsättningar och 
erfarenheter och atmosfären skall präglas av 
socialt samspel och jämställdhet. Eleverna 
skall känna samhörighet, solidaritet och 
ansvar för andra människor och utveckla ett 
demokratiskt förhållningssätt. Elevinflytande 
– delaktighet och ansvar – skall utvecklas 
till att bli en självklarhet i alla skolformer. 
Alla skolor har tillgång till en väl fungerande 
elevhälsa med kuratorer, skolsköterskor och 
specialpedagoger.

Mål
•	Alla	barn	och	elever	känner	sig	trygga	 

i våra förskolor och skolor.

•	Vår	personal	mår	bra	och	har	ett	högt	
hälsoläge.

•	Vår	personal	är	nöjda	med	sitt	arbete	 
och sin arbetssituation.

•	Det	finns	tydliga	skriftliga	rutiner	för	 
arbete kring barn och elever med  
särskilda behov med fastställda tider  
för respons gentemot elever och vård-
nadshavare.

•	Det	finns	kreativa	och	öppna	mötes- 
platser, med bra bemötande och hög  
kvalitet, på våra fritidsgårdar.

Samverkan

Entreprenörskap löper som en röd tråd genom 
alla våra skolformer. Det handlar om att ta 
fram och utveckla elevers inneboende nyfi-
kenhet, initiativförmåga och självförtroende 
redan från tidiga åldrar. Det skall råda ett 
aktivt samarbete mellan våra skolor och kom-
munens närings- och föreningsliv. Det skall 
vara en god samverkan mellan Barn- och 
utbildningsnämnden och Socialnämnden och 
mellan förvaltningarna omkring de målgrup-
per där vi har ett gemensamt ansvar.

Mål
•	Det	råder	en	stark	samverkan	mellan	

förskolor och skolor och det lokala  
näringslivet och samhället i övrigt.

•	En	ökad	samverkan	mellan	Barn-	och	
utbildningsnämnden och  
Socialnämnden.

 
 

Ekonomi

Vi skall ha en budget i balans kopplad till 
god kvalitet vad gäller måluppfyllelse och 
personaltäthet.

Välkommen att kontakta  
Barn-	och	utbildningsförvaltningen!

Tingsryds kommun, Box 88, 362 22 Tingsryd  
Besöksadress: Torggatan 12, Tingsryd, Tel: 0477-441 00  
E-post: barn.utbildning@tingsryd.se, www.tingsryd.se 


