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Fastställd av: Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
Dokumentet gäller från: 2021-06-14 
Dokumentet gäller för: Barn- och utbildningsförvaltningen 
Dokumentansvarig: Kvalitetsstrateg

Reglemente
Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr 
och reglerar kommunala verksamheter. Innefattar Nämndreglementen, 
Delegeringsordningar, Bolagsordningar, Ägardirektiv, Föreskrifter, 
Kommunala taxor och avgifter.

Policy
Anger principer och värdegrundsbaserat förhållningssätt och tjänar som 
vägledning inom det aktuella området.

Plan
Beskriver strategier för arbetet med utvecklingen av Värnamo som kom- 
mun, och utvecklingsarbete inom kommunens organisation.

Åtgärdsplan
Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar.

Riktlinje
Beskriver hur förvaltning bedriver den befintliga verksamheten, eller ett 
visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet.
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Värnamo kommuns övergripande mål: KVALITET 
Barn- och  
utbildningsnämndens mål 

Koppling till 
Läroplanens mål kap 2 

Förvaltningsövergripande mål Indikatorer 
  

Alla barn och elever ska 
nå utbildningens mål, 
utmanas och känna lust 
att lära mer. 

Utveckling och 
lärande/kunskaper 
Bedömning och betyg 
Skola och 
omvärld/arbete och 
samhällsliv 
Förskola/skola och 
hem 
Övergång och 
samverkan 
Normer och värden 
Uppföljning, 
utvärdering och 
utveckling 

Förskola 
Skapa tillgänglig undervisning som 
utgår från barnets behov. 

Uppnå en likvärdig digital 
kompetens för barnen som utgår 
från förvaltningens Medie- och 
Informationskunnighetsplan. (MIK-
plan) 

Utveckla ett nyanserat talspråk och 
ordförråd samt förmåga att leka 
med ord, berätta, uttrycka tankar, 
ställa frågor, argumentera och 
kommunicera med andra i olika 
sammanhang och med skilda syften, 
Lpfö 18 

Förskola:  
Tillgänglig utbildning 1:3:8 (BRUK) 
Vi planerar och genomför verksamheten så att alla barn, utifrån 
sina behov, får möjlighet att göra framsteg, övervinna 
svårigheter och uppleva att de är en tillgång i gruppen. 

Språkutveckling 3.6. 6. (BRUK)  
Vi uppmuntrar barnen att kommunicera genom tal och skrift, 
samt genom olika estetiska uttrycksformer både i traditionell och 
i digital form. 
 
Språkutveckling 3.6.8. (BRUK)  
Vi uppmuntrar, stödjer och skapar möjligheter för barnen att 
använda både svenska och sitt eller sina modersmål. 
 
Trygghet 3.7.10 (BRUK) 
Vi är uppmärksamma på hur många barn och vuxna varje barn 
möter och samspelar med under en dag, och hur det påverkar 
barnens trygghet, trivsel och lärande.  

Barnenkät:  
Jag tycker om att vara på min förskola 
 
Plan mot kränkande behandling finns upprättad på varje enhet. 
(delegation från nämnd, återrapportering 9 sep.) 
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Digital kompetens:  
Checklista kring måluppfyllelsen utifrån MIK-planen. (underlag 
sammanställs/tas fram av digitaliseringsutvecklare) 
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  Grundskola/fritidshem/ 
grundsärskola 
Skapa tillgänglig undervisning som 
utgår från elevens behov för att öka 
elevens måluppfyllelse. 

Uppnå en likvärdig digital 
kompetens för eleverna som utgår 
från förvaltningens Medie- och 
Informationskunnighetsplan. (MIK-
plan) 

Grundskola/fritidshem/grundsärskola:  
Elever i åk 1 som klarat läsutvecklingen utifrån skolverkets 
bedömningsunderlag.  
(underlag sammanställs av rektor på respektive skola) 

Elever i åk 3 som uppnått alla kunskapskrav.  
(underlag finns i IST-lärande och sammanställs av rektor på 
respektive skola) 

Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som 
eleven läser), kommunala skolor, andel (%)  
(underlag finns i Hypergene) 

Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala 
skolor, andel (%) (N15436) (underlag finns i Hypergene) 

Närvaro: Antal elever med högre än 10% frånvaro per termin 
som riskerar att inte nå målen. (underlag finns i Hypergene och 
Dexter) 

ÅP: Antal aktuella åtgärdsprogram på skolan. (underlag 
sammanställs av rektor på respektive skola) 

Plan mot kränkande behandling finns upprättad på varje enhet. 
(delegation från nämnd, återrapportering till Nämnd 9 sep.) 

Digital kompetens:  
Checklista kring måluppfyllelsen utifrån MIK-planen. (underlag 
sammanställs/tas fram av digitaliseringsutvecklare) 

Elevenkät: 
Jag känner mig trygg i skolan 
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Jag upplever att jag har studiero på lektionerna  
(underlag finns i Hypergene och hälsosamtal F, åk4, åk8))  
även Fokusfråga presidiebesök i samtal med eleverna 

Fritidshem:  
Lärande på fritidshemmet (BRUK):  
I vårt fritidshem ges eleverna förutsättningar och möjligheter att 
utveckla sina kunskaper, sitt språk och sin identitet. 
 
 
Elevenkät: 
Jag känner mig trygg i fritidshemmet  
Det finns möjlighet till lugn och ro på fritids (underlag finns i 
Hypergene) 
 
Digital kompetens:  
Checklista kring måluppfyllelsen utifrån MIK-planen. (underlag 
sammanställs/tas fram av digitaliseringsutvecklare) 
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  Gymnasieskola/gymnasiesärskola 
Skapa tillgänglig undervisning som 
utgår från elevens behov för att öka 
elevernas måluppfyllelse. 

Uppnå en likvärdig digital 
kompetens för eleverna som utgår 
från förvaltningens Medie- och 
Informationskunnighetsplan. (MIK-
plan) 

Gymnasieskola/gymnasiesärskola:  
Gymnasieelever med examen inom 3 år, yrkesprogram 
kommunala skolor, andel (%) (N17453) 
 
Gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförberedande 
program kommunala skolor, andel (%) (N17452)  

Gymnasieelever med examen inom 4 år, yrkesprogram 
kommunala skolor, andel (%) (N17469) 
 
Gymnasieelever med examen inom 4 år, högskoleförberedande 
program kommunala skolor, andel (%) (N17468) 
(underlag i Hypergene) 

Närvaro: Antal elever med högre än 10% frånvaro per termin 
som riskerar att inte nå målen. (underlag finns i Hypergene och 
Dexter) 

Avhopp: Antal avhopp från gymnasiestudierna. 
(underlag i Extens) 

ÅP: Antal aktuella åtgärdsprogram på skolan.  
(underlag sammanställs av rektor på respektive skola) 

Plan mot kränkande behandling finns upprättad på varje enhet. 
(delegation från nämnd, återrapportering 9 sep.) 

Digital kompetens: (underlag ska tas fram) 
Checklista kring måluppfyllelsen utifrån MIK-planen.  

Elevenkät: (underlag finns i Hypergene samt hälsosamtal år 2) 

Jag känner mig trygg i skolan 

Jag upplever att jag har studiero på lektionerna 
Fokusfråga presidiebesök i samtal med eleverna 
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  Vuxenutbildningen  

Skapa tillgänglig undervisning som 
utgår från elevens behov för att öka 
elevernas måluppfyllelse. 

Uppnå en likvärdig digital 
kompetens för eleverna som utgår 
från förvaltningens Medie- och 
Informationskunnighetsplan. (MIK-
plan) 
 
 
 
 
Kulturskola 
Skapa tillgänglig undervisning som 
utgår från elevens behov för att öka 
elevernas måluppfyllelse. 
 
Uppnå en likvärdig digital 
kompetens för eleverna som utgår 
från förvaltningens Medie- och 
Informationskunnighetsplan. (MIK-
plan) 

Vuxenutbildningen 
Andel elever som slutför påbörjade kurs/utbildningar. 

Elever på SFI som klarat minst två kurser inom två år, andel (%) 
(N18409) 
 
Plan mot kränkande behandling finns upprättad på varje enhet. 
(delegation från nämnd, återrapportering till Nämnd 9 sep.) 

Digital kompetens:  
Checklista kring måluppfyllelsen utifrån MIK-planen. (underlag 
sammanställs/tas fram av digitaliseringsutvecklare) 

 

Kulturskola:  
Varje barn/elev i förskola eller grundskola har under året tagit 
del av kulturskolans utbud. 
 
Plan mot kränkande behandling finns upprättad. 

Digital kompetens:  
Checklista kring måluppfyllelsen utifrån MIK-planen. (underlag 
sammanställs/tas fram av digitaliseringsutvecklare) 
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Värnamo kommuns övergripande mål: DELAKTIGHET 
Barn- och  
utbildningsnämndens mål 

Koppling till Läroplanens 
mål kap 2 

Förvaltningsövergripande mål Indikatorer 

 Alla barn och elever ska 
utvecklas till ansvarstagande 
demokratiska individer. 

Barns/elevers inflytande 
och ansvar 

 Förskola:  
Delaktighet 2:5:10 (BRUK) 
Vi diskuterar hur vi kan utforma verksamheten så att barnen 
utvecklar förmågan och viljan att ta ansvar. 

Barnenkät: 
Jag får vara med och välja vad vi ska göra på min förskola? 
(underlag finns i Hypergene) 

Grundskola/fritidshem/grundsärskola:  
Elevenkät: 
På lektionerna få vi elever vara med och bestämma. 
(underlag finns i Hypergene) 
Fokusfråga presidiebesök i samtal med eleverna 

 
Fritidshem: 
Jag får vara med och planera vad vi ska göra på fritidshemmet 
(underlag finns i Hypergene) 
 
Gymnasieskola/gymnasiesärskola:  
Elevenkät: 
På lektionerna få vi elever vara med och bestämma. 
(underlag finns i Hypergene) 
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Värnamo kommuns övergripande mål: KOMPETENSFÖRSÖRJNING 
Barn- och  
utbildningsnämndens mål 

Koppling till Läroplanens 
mål kap 2 

Förvaltningsövergripande mål Indikatorer 

 Vi ska vara en attraktiv 
arbetsgivare med tydligt 
ledarskap stolta 
medarbetare 

  Medarbetarenkät HME: ledarskap 
Medarbetarenkät HME: motivation 

 
Värnamo kommuns övergripande mål: KLIMAT 

Barn- och  
utbildningsnämndens mål 

Koppling till Läroplanens 
mål kap 2 

Förvaltningsövergripande mål Indikatorer 

Vi väljer klimatsmart i alla 
delar.  

   Antal Förskolor/skolor med utmärkelsen ”Hållbar skola”  
(underlag sammanställs av rektor på respektive förskola/skolan 

Nyckeltal som är viktiga att ta med i årsredovisningen 

Årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen, andel (%) (N11023) 

Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal grundskola, (%) (N15031) 

Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel (%) (N13015) 

Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal gymnasieskola, andel (%) (N17814) 

Lärare/pedagogisk personal med specialpedagogisk högskoleexamen i särskola, andel (%) (N18019) 

Inskriva barn/årsarbetare i kommunal fsk (N11010) 

Elever/lärare (årsarbetare) i kommunal fsk (N15034) 

Elev/anställd i kommunalt fritidshem (N13803) 

Elev/lärare i kommunal gymnasieskola (N17812)                                     NEDAN FÖLJER MÅLEN VERKSAMHETSUPPDELAT 
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Barn- och utbildningsnämndens mål och förvaltningsövergripande mål läsåret 2021-2022   
FÖRSKOLA 

Värnamo kommuns övergripande mål: KVALITET 
Barn- och  
utbildningsnämndens mål 

Koppling till 
Läroplanens mål kap 2 

Förvaltningsövergripande mål Indikatorer 

Alla barn och elever ska nå 
utbildningens mål, 
utmanas och känna lust att 
lära mer. 

Utveckling och 
lärande/kunskaper 
Bedömning och betyg 
Skola och 
omvärld/arbete och 
samhällsliv 
Förskola/skola och hem 
Övergång och 
samverkan 
Normer och värden 
Uppföljning, utvärdering 
och utveckling 

Förskola 
Skapa tillgänglig undervisning som 
utgår från barnets behov. 

Uppnå en likvärdig digital 
kompetens för barnen som utgår 
från förvaltningens Medie- och 
Informationskunnighetsplan. (MIK-
plan) 

Utveckla ett nyanserat talspråk och 
ordförråd samt förmåga att leka 
med ord, berätta, uttrycka tankar, 
ställa frågor, argumentera och 
kommunicera med andra i olika 
sammanhang och med skilda 
syften, Lpfö 18 

Förskola:  
Tillgänglig utbildning 1:3:8 (BRUK) 
Vi planerar och genomför verksamheten så att alla barn, 
utifrån sina behov, får möjlighet att göra framsteg, övervinna 
svårigheter och uppleva att de är en tillgång i gruppen. 

Språkutveckling 3.6. 6. (BRUK)  
Vi uppmuntrar barnen att kommunicera genom tal och skrift, 
samt genom olika estetiska uttrycksformer både i traditionell 
och i digital form. 
 
Språkutveckling 3.6.8. (BRUK)  
Vi uppmuntrar, stödjer och skapar möjligheter för barnen att 
använda både svenska och sitt eller sina modersmål. 
 
Trygghet 3.7.10 (BRUK) 
Vi är uppmärksamma på hur många barn och vuxna varje 
barn möter och samspelar med under en dag, och hur det 
påverkar barnens trygghet, trivsel och lärande.  

Barnenkät:  
Jag tycker om att vara på min förskola 
 
Plan mot kränkande behandling finns upprättad på varje 
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enhet. (delegation från nämnd, återrapportering 9 sep.) 

Digital kompetens:  
Checklista kring måluppfyllelsen utifrån MIK-planen. 
(underlag sammanställs/tas fram av 
digitaliseringsutvecklare) 
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Värnamo kommuns övergripande mål: DELAKTIGHET 
Barn- och  
utbildningsnämndens mål 

Koppling till Läroplanens 
mål kap 2 

Förvaltningsövergripande mål Indikatorer 

 Alla barn och elever ska 
utvecklas till ansvarstagande 
demokratiska individer. 

Barns/elevers inflytande 
och ansvar 

 Förskola:  
Delaktighet 2:5:10 (BRUK) 
Vi diskuterar hur vi kan utforma verksamheten så att barnen 
utvecklar förmågan och viljan att ta ansvar. 

Barnenkät: 
Jag får vara med och välja vad vi ska göra på min förskola? 
(underlag finns i Hypergene) 

 
Värnamo kommuns övergripande mål: KOMPETENSFÖRSÖRJNING 

Barn- och  
utbildningsnämndens mål 

Koppling till Läroplanens 
mål kap 2 

Förvaltningsövergripande mål Indikatorer 

 Vi ska vara en attraktiv 
arbetsgivare med tydligt 
ledarskap stolta 
medarbetare 

  Medarbetarenkät HME: ledarskap 
Medarbetarenkät HME: motivation 

 
Värnamo kommuns övergripande mål: KLIMAT 

Barn- och  
utbildningsnämndens mål 

Koppling till Läroplanens 
mål kap 2 

Förvaltningsövergripande mål Indikatorer 

Vi väljer klimatsmart i alla 
delar.  

   Antal Förskolor/skolor med utmärkelsen ”Hållbar skola”  
(underlag sammanställs av rektor på respektive 
förskola/skola) 
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Barn- och utbildningsnämndens mål och förvaltningsövergripande mål läsåret 2021-2022  

GRUNDSKOLA/GRUNDSÄRSKOLA/FRITIDSHEM 
Värnamo kommuns övergripande mål: KVALITET 

Barn- och  
utbildningsnämndens mål 

Koppling till Läroplanens 
mål kap 2 

Förvaltningsövergripande mål Indikatorer 

Alla barn och elever ska nå 
utbildningens mål, 
utmanas och känna lust att 
lära mer. 

Utveckling och 
lärande/kunskaper 
Bedömning och betyg 
Skola och omvärld/arbete 
och samhällsliv 
Förskola/skola och hem 
Övergång och samverkan 
Normer och värden 
Uppföljning, utvärdering 
och utveckling 

Grundskola/fritidshem/ 
grundsärskola 
Skapa tillgänglig undervisning 
som utgår från elevens behov 
för att öka elevens 
måluppfyllelse. 

Uppnå en likvärdig digital 
kompetens för eleverna som 
utgår från förvaltningens Medie- 
och 
Informationskunnighetsplan. 
(MIK-plan) 

Grundskola/fritidshem/grundsärskola:  
Elever i åk 1 som klarat läsutvecklingen utifrån skolverkets 
bedömningsunderlag.  
(underlag sammanställs av rektor på respektive skola) 

Elever i åk 3 som uppnått alla kunskapskrav.  
(underlag finns i IST-lärande och sammanställs av rektor på 
respektive skola) 

Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som 
eleven läser), kommunala skolor, andel (%)  
(underlag finns i Hypergene) 

Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala 
skolor, andel (%) (N15436) (underlag finns i Hypergene) 

Närvaro: Antal elever med högre än 10% frånvaro per termin 
som riskerar att inte nå målen. (underlag finns i Hypergene 
och Dexter) 
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ÅP: Antal aktuella åtgärdsprogram på skolan. (underlag 
sammanställs av rektor på respektive skola) 
Plan mot kränkande behandling finns upprättad på varje 
enhet. (delegation från nämnd, återrapportering i sep.) 

Digital kompetens:  
Checklista kring måluppfyllelsen utifrån MIK-planen. 
(underlag sammanställs/tas fram av 
digitaliseringsutvecklare) 

Elevenkät: 
Jag känner mig trygg i skolan 
Jag upplever att jag har studiero på lektionerna  
(underlag finns i Hypergene)  
även Fokusfråga presidiebesök i samtal med eleverna 

Fritidshem:  
Lärande på fritidshemmet (BRUK):  
I vårt fritidshem ges eleverna förutsättningar och möjligheter 
att utveckla sina kunskaper, sitt språk och sin identitet. 
 
Elevenkät: 
Jag känner mig trygg i fritidshemmet  
Det finns möjlighet till lugn och ro på fritids (underlag finns i 
Hypergene) 
 
Digital kompetens:  
Checklista kring måluppfyllelsen utifrån MIK-planen. 
(underlag sammanställs/tas fram av 
digitaliseringsutvecklare) 
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Värnamo kommuns övergripande mål: DELAKTIGHET 
Barn- och  
utbildningsnämndens mål 

Koppling till Läroplanens 
mål kap 2 

Förvaltningsövergripande mål Indikatorer 

 Alla barn och elever ska 
utvecklas till ansvarstagande 
demokratiska individer. 

Barns/elevers inflytande 
och ansvar 

 Grundskola/fritidshem/grundsärskola:  
Elevenkät: 
På lektionerna få vi elever vara med och bestämma. 
(underlag finns i Hypergene) 
Fokusfråga presidiebesök i samtal med eleverna 

Fritidshem: 
Jag får vara med och planera vad vi ska göra på 
fritidshemmet (underlag finns i Hypergene) 

 
Värnamo kommuns övergripande mål: KOMPETENSFÖRSÖRJNING 

Barn- och  
utbildningsnämndens mål 

Koppling till Läroplanens 
mål kap 2 

Förvaltningsövergripande mål Indikatorer 

 Vi ska vara en attraktiv 
arbetsgivare med tydligt 
ledarskap stolta 
medarbetare 

  Medarbetarenkät HME: ledarskap 
Medarbetarenkät HME: motivation 
 

 
Värnamo kommuns övergripande mål: KLIMAT 

Barn- och  
utbildningsnämndens mål 

Koppling till Läroplanens 
mål kap 2 

Förvaltningsövergripande mål Indikatorer 

Vi väljer klimatsmart i alla 
delar.  

   Antal Förskolor/skolor med utmärkelsen ”Hållbar skola”  
(underlag sammanställs av rektor på respektive 
förskola/skola) 
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Barn- och utbildningsnämndens mål och förvaltningsövergripande mål läsåret 2021-2022 
Gymnasieskola/gymnasiesärskola 

 
Värnamo kommuns övergripande mål: KVALITET 

Barn- och  
utbildningsnämndens mål 

Koppling till Läroplanens 
mål kap 2 

Förvaltningsövergripande mål Indikatorer 

Alla barn och elever ska nå 
utbildningens mål, 
utmanas och känna lust att 
lära mer. 

Utveckling och 
lärande/kunskaper 
Bedömning och betyg 
Skola och omvärld/arbete 
och samhällsliv 
Förskola/skola och hem 
Övergång och samverkan 
Normer och värden 
Uppföljning, utvärdering 
och utveckling 

Gymnasieskola/gymnasiesärskola 
Skapa tillgänglig undervisning som 
utgår från elevens behov för att 
öka elevernas måluppfyllelse. 

Uppnå en likvärdig digital 
kompetens för eleverna som 
utgår från förvaltningens Medie- 
och Informationskunnighetsplan. 
(MIK-plan) 

Gymnasieskola/gymnasiesärskola: Gymnasieelever med 
examen inom 3 år, yrkesprogram kommunala skolor, 
andel (%)  
(N17453) 
Gymnasieelever med examen inom 3 år, 
högskoleförberedande program kommunala skolor, andel 
(%) (N17452)  
(underlag finns i Hypergene) 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, yrkesprogram 
kommunala skolor, andel (%)  
(N17469) 
Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
högskoleförberedande program kommunala skolor, andel 
(%) (N17468) 
(underlag finns i Hypergene) 

Närvaro: Antal elever med högre än 10% frånvaro per 
termin som riskerar att inte nå målen. (underlag finns i 
Hypergene och Dexter) 

Avhopp: Antal avhopp från gymnasiestudierna. 
(underlag finns i Extens) 
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ÅP: Antal aktuella åtgärdsprogram på skolan.  
(underlag sammanställs av rektor på respektive skola) 

Plan mot kränkande behandling finns upprättad på varje 
enhet. (delegation från nämnd, återrapportering till 
Nämnd 9 sep.) 

Digital kompetens:  
Checklista kring måluppfyllelsen utifrån MIK-planen. 
(underlag sammanställs/tas fram av 
digitaliseringsutvecklare) 

Elevenkät: 
Jag känner mig trygg i skolan 
Jag upplever att jag har studiero på lektionerna 
(underlag finns i Hypergene) 
Fokusfråga presidiebesök i samtal med eleverna  
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Värnamo kommuns övergripande mål: DELAKTIGHET 

Barn- och  
utbildningsnämndens mål 

Koppling till Läroplanens 
mål kap 2 

Förvaltningsövergripande mål Indikatorer 

 Alla barn och elever ska 
utvecklas till ansvarstagande 
demokratiska individer. 

Barns/elevers inflytande 
och ansvar 

 Gymnasieskola/gymnasiesärskola:  
Elevenkät: 
På lektionerna få vi elever vara med och bestämma. 
(underlag finns i Hypergene) 
 

 
Värnamo kommuns övergripande mål: KOMPETENSFÖRSÖRJNING 

Barn- och  
utbildningsnämndens mål 

Koppling till Läroplanens 
mål kap 2 

Förvaltningsövergripande mål Indikatorer 

 Vi ska vara en attraktiv 
arbetsgivare med tydligt 
ledarskap stolta 
medarbetare 

  Medarbetarenkät HME: ledarskap 
Medarbetarenkät HME: motivation 
 

 
Värnamo kommuns övergripande mål: KLIMAT 

Barn- och  
utbildningsnämndens mål 

Koppling till Läroplanens 
mål kap 2 

Förvaltningsövergripande mål Indikatorer 

Vi väljer klimatsmart i alla 
delar.  

   Antal Förskolor/skolor med utmärkelsen ”Hållbar skola”  
(underlag sammanställs av rektor på respektive 
förskola/skola) 
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Barn- och utbildningsnämndens mål och förvaltningsövergripande mål läsåret 2021-2022  

VUXENUTBILDNINGEN 
 
Värnamo kommuns övergripande mål: KVALITET 

Barn- och  
utbildningsnämndens mål 

Koppling till Läroplanens 
mål kap 2 

Förvaltningsövergripande mål Indikatorer 

Alla barn och elever ska nå 
utbildningens mål, 
utmanas och känna lust att 
lära mer. 

Utveckling och 
lärande/kunskaper 
Bedömning och betyg 
Skola och omvärld/arbete 
och samhällsliv 
Förskola/skola och hem 
Övergång och samverkan 
Normer och värden 
Uppföljning, utvärdering 
och utveckling 

Vuxenutbildningen  

Skapa tillgänglig undervisning 
som utgår från elevens behov 
för att öka elevernas 
måluppfyllelse. 

Uppnå en likvärdig digital 
kompetens för eleverna som 
utgår från förvaltningens 
Medie- och 
Informationskunnighetsplan. 
(MIK-plan) 

Vuxenutbildningen 
Andel elever som slutför påbörjad kurs/utbildningar. 

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år 
tidigare, andel (%) (N18409) 
 
Plan mot kränkande behandling finns upprättad på varje 
enhet. (delegation från nämnd, återrapportering 9 sep.) 

Digital kompetens:  
Checklista kring måluppfyllelsen utifrån MIK-planen. 
(underlag sammanställs/tas fram av 
digitaliseringsutvecklare) 
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Värnamo kommuns övergripande mål: DELAKTIGHET 

Barn- och  
utbildningsnämndens mål 

Koppling till Läroplanens 
mål kap 2 

Förvaltningsövergripande mål Indikatorer 

 Alla barn och elever ska 
utvecklas till ansvarstagande 
demokratiska individer. 

Barns/elevers inflytande 
och ansvar 

  

 
Värnamo kommuns övergripande mål: KOMPETENSFÖRSÖRJNING 

Barn- och  
utbildningsnämndens mål 

Koppling till Läroplanens 
mål kap 2 

Förvaltningsövergripande mål Indikatorer 

 Vi ska vara en attraktiv 
arbetsgivare med tydligt 
ledarskap stolta 
medarbetare 

  Medarbetarenkät HME: ledarskap 
Medarbetarenkät HME: motivation 
 

 
Värnamo kommuns övergripande mål: KLIMAT 

Barn- och  
utbildningsnämndens mål 

Koppling till Läroplanens 
mål kap 2 

Förvaltningsövergripande mål Indikatorer 

Vi väljer klimatsmart i alla 
delar.  
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Barn- och utbildningsnämndens mål och förvaltningsövergripande mål läsåret 2021-2022  

KULTURSKOLAN 
 
Värnamo kommuns övergripande mål: KVALITET 

Barn- och  
utbildningsnämndens mål 

Koppling till Läroplanens 
mål kap 2 

Förvaltningsövergripande mål Indikatorer 

Alla barn och elever ska nå 
utbildningens mål, 
utmanas och känna lust att 
lära mer. 

Utveckling och 
lärande/kunskaper 
Bedömning och betyg 
Skola och omvärld/arbete 
och samhällsliv 
Förskola/skola och hem 
Övergång och samverkan 
Normer och värden 
Uppföljning, utvärdering 
och utveckling 

Kulturskola 
Skapa tillgänglig undervisning 
som utgår från elevens behov 
för att öka elevernas 
måluppfyllelse. 

Uppnå en likvärdig digital 
kompetens för eleverna som 
utgår från förvaltningens 
Medie- och 
Informationskunnighetsplan. 
(MIK-plan) 

Kulturskola:  
Varje barn/elev i förskola eller grundskola har under året 
tagit del av kulturskolans utbud. 
 
Plan mot kränkande behandling finns upprättad. 

Digital kompetens:  
Checklista kring måluppfyllelsen utifrån MIK-planen. 
(underlag sammanställs/tas fram av 
digitaliseringsutvecklare) 
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Värnamo kommuns övergripande mål: DELAKTIGHET 

Barn- och  
utbildningsnämndens mål 

Koppling till Läroplanens 
mål kap 2 

Förvaltningsövergripande mål Indikatorer 

 Alla barn och elever ska 
utvecklas till ansvarstagande 
demokratiska individer. 

Barns/elevers inflytande 
och ansvar 

  

 
Värnamo kommuns övergripande mål: KOMPETENSFÖRSÖRJNING 

Barn- och  
utbildningsnämndens mål 

Koppling till Läroplanens 
mål kap 2 

Förvaltningsövergripande mål Indikatorer 

 Vi ska vara en attraktiv 
arbetsgivare med tydligt 
ledarskap stolta 
medarbetare 

  Medarbetarenkät HME: ledarskap 
Medarbetarenkät HME: motivation 
 

 
Värnamo kommuns övergripande mål: KLIMAT 

Barn- och  
utbildningsnämndens mål 

Koppling till Läroplanens 
mål kap 2 

Förvaltningsövergripande mål Indikatorer 

Vi väljer klimatsmart i alla 
delar.  
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