
 

 

 

 

Kunskap, bildning, trygghet och utveckling för alla. 
Känslan av den lilla skolans gemenskap och närhet, i kombination 

med det stora gymnasiets mångfald och möjligheter. 
 

 

 

Gislaveds Gymnasiums 

Pedagogiska utvecklingsplan 

 

 

2018–2021 

 

 

 

 

                                                                                                                                               Skoledningen  
                                                                                                                                               Gislaveds gymnasium  
                                                                                                                                               2018-05-02 
           



1 
 

Gislaveds Gymnasium  

Utvecklings- och kvalitetsarbete pågår på skolan inom en rad olika områden utifrån de olika 

styrdokument vi har och de behov som har framkommit. Syftet med detta dokument är vara 

ett ramverk som samlar ihop det arbete som sker och vara en pedagogisk plattform för vårt 

gemensamma förbättringsarbete för högre måluppfyllelse samt en trygg och säker skola. 

Våra handlingsplaner kommer succesivt att bifogas till dokumentet.  

FN-skolan 

Gislaveds Gymnasium är en skola vars intentioner är att verka i enlighet med FN-stadgans 

mål och principer, lokalt och globalt. Arbetet med att utveckla FN-skolan utifrån 

grundläggande värden, de globala målen om hållbar utveckling samt internationalisering är 

ett ansvar för oss alla på skolan. FN-veckan på skolan är ett viktigt tillfälle att skapa 

gemenskap kring detta samt ge elever och personal möjlighet att ta del av varandras arbete. 

De estetiska utrycksformerna kan i många sammanhang vara ett kraftfullt bidrag i detta 

arbete. 

Under de kommande läsåren kommer olika teman utifrån FN:s mål och principer, vårt 

uppdrag, vision, övergripande mål och strategier samt resultaten från vårt kvalitetsarbete 

ligga till grund för vårt gemensamma förbättrings- och utvecklingsarbete.  Syftet är att få en 

gemensam värdegrund på skolan, rusta våra elever med kunskaper och färdigheter för den 

framtid vi i nuläget inte vet något om samt att elever och personal ska känna sig trygga och 

säkra på skolan.  

Värdegrund 

Skolans arbete vilar på demokratins grund där utgångspunkten är alla människors lika värde 

och rättigheter. Erkännandet av det är grundvalen för frihet, rättvisa och fred. Vår utbildning 

ska förmedla och förankra respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska rättigheterna i tal och handling. All personal ska medverka till att utveckla 

elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den 

egna gruppen. Främja likabehandling, motverka, förebygga och förhindra diskriminering, 

trakasserier och kränkande behandling samt verka för att respekten för varandra 

upprätthålls på skolan. 

De globala målen – hållbar utveckling 

FN har som mål att uppnå hållbar utveckling till år 2030. Ett arbete som kommer att 

prioriteras i Gislaveds kommun de närmaste åren. Här har vi som skola ett viktigt uppdrag 

att ge våra elever förutsättningar att utveckla de kunskaper och kompetenser som behövs 

för att kunna bidra i detta arbete. Målen handlar om att lösa klimatkrisen, avskaffa 

fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisor samt främja fred och rättvisa. Arbetet med 

detta ska ske lokalt, regionalt, nationellt och globalt; vi behöver alla känna till de globala 
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målen. Hållbar utveckling ska utifrån vår läroplan genomsyra undervisningen på olika sätt. 

Målen inkluderar samtliga av de områden som ingår i skolans undervisningsuppdrag; 

Entreprenörskap, företagande och innovationstänkande; Etiska perspektiv; Miljöperspektiv; 

Internationellt perspektiv samt det historiska perspektivet.  

Internationalisering 

Internationaliseringen ställer krav på vår förmåga att leva med och inse de värden som ligger 

i en kulturell mångfald. Uppdraget vi har är att tillsammans stärka vår förmåga till det.  En 

trygg identitet samt medvetenheten om det egna kulturarvet stärker vår förmåga att leva 

oss in i andras villkor och värderingsgrunder. På Gislaveds Gymnasium finns många elever på 

våra olika program med annan kulturell bakgrund. En viktig uppgift för oss är att se hur vi 

kan använda den internationella miljö vi har för att uppnå läroplanens intentioner kring 

frågor om internationalisering utöver det internationella utbyte som sker genom språkresor 

och projekt.  

EU-ambassadörskola 

Utifrån arbetet med FN-skolan har skolan även blivit en certifierad EU-ambassadörskola som 

syftar till att medvetandegöra vad vår delaktighet samt medborgarskapet inom EU betyder 

för oss och vårt samhälle. Det är också en viktig del i arbetet med FN-skolan. 

Gymnasiets uppdrag 

Utbildningen ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 

Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna samt de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Verksamheten 

ska planeras och anpassas utifrån elevernas olika behov och förutsättningar.  

Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för 

personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska utformas så 

att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och 

tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. 

I Gislaveds kommun ska det finnas ett stort utbud av nationella program för att möta 

individens och samhällets behov av utbildningsalternativ. 

Målet med den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt 

lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka 

sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. 

Utgångspunkten ska vara den enskildes behov och förutsättningar. De som fått minst 

utbildning ska prioriteras. 

Särskolan ska låta varje enskild elev finna sin egna unika egenart och därigenom nå sin fulla 

potential och kunna vara en del av samhället utifrån sina egna förmågor. 
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Visionen 

Kunskap, bildning, trygghet och utveckling för alla. Känslan av den lilla skolans gemenskap 

och närhet, i kombination med det stora gymnasiets mångfald och möjligheter. 

Övergripande mål 

Genom inkluderande undervisning, verksamhet och förhållningsätt ska förutsättningar 

skapas i syfte att ge varje elev möjlighet att uppnå kunskapsmålen samt nå en examen på de 

olika programmen på skolan. De elever som avslutat ett introduktionsprogram ska ha en 

plan för och tillräckliga kunskaper att fortsätta utbildningen eller uppnå en förberedelse för 

etablering på arbetsmarknaden. Alla ska ges möjlighet att uppleva trygghet och studiero på 

skolan.  

Strategier  

Elevernas delaktighet 

Elevernas delaktighet är en viktig grund för deras lärande och hälsa och utifrån skollagen och 

läroplanen så inkluderar det både inflytande och ansvar. Forskningen pekar på att det som 

har stor betydelse för undervisningens resultat är relationer mellan lärare och elever, höga 

förväntningar kominerat med bra stöd samt elevens möjlighet till delaktighet. I syfte att 

möjliggöra detta behöver informationen till, kommunikationen med och stöd till eleverna 

utvecklas ytterligare. Nedan är några av de uppdrag, verktyg, metoder och verksamheter 

som ingår i arbetet på skolan i syfte att öka elevernas delaktighet för att de allteftersom 

kunna ta ett ökat ansvar för sina studier. 

 Pedagogisk planering 

 Bedömning för lärande (formativ bedömning) 

 Utvecklings- och betygssamtal 

 Digital lärplattform 

 Lotstid 

 Elevenkät 

 Elevrådet 

 Elevhälsan 

 Studie- och yrkesvägledningen 

Dessutom finns det lärare och programarbetslag som utvecklat ytterligare mötesplatser för 

dialog mellan elever och personal. Exempelvis uppföljning av elevenkäten genom 

fokusgrupper samt elever som deltar i programarbetslag. 
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Språkutvecklande arbetsätt   

Språket är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket 

utvecklar vi vår identitet, utrycker våra känslor, tankar samt förstår hur andra känner och 

tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett 

samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. 

Språket har en central roll för vår kunskapsutveckling och språkets betydelse för lärandet 

betonas i alla styrdokument för gymnasieskolan. Våra elever behöver få stöd i 

undervisningen att utveckla språket så långt det är möjligt i alla ämnen.  

Varje skolämne har sitt karakteristiska språk både vad gäller specifika fackuttryck och hur de 

allmänna orden används inom ämnet. Därför är det viktigt att alla lärare inom olika program 

och ämnen på Gislaveds Gymnasium främja språkutvecklingen i ämnet i samma grad som 

ämneskunskaperna. En språkinriktad undervisning gynnar alla elever oberoende av hur långt 

eleverna har kommit i sin språkutveckling. 

Digital utveckling 

Informationsteknik (IT) är digitala verktyg och medier för att producera, kommunicera och 

lagra dokument, bild och ljud. Digitaliseringen är viktig som stöd för undervisning och 

kommunikation i verksamheten. I den komplexa verkligheten vi lever i med stort 

informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt är de digitala perspektiven i 

undervisningen viktiga i syfte att utveckla elevernas digitala komptens. Digitala verktyg och 

medier ger också möjligheter att på olika sätt utveckla pedagogiken. På Gislaveds 

Gymnasium har alla elever och lärare tillgång till digitala verktyg. Detta ger rika möjligheter 

till stöd för utveckling och samarbete. 

Samarbete 

Skolans verksamhet måste ständigt utvecklas så den svarar mot de nationella målen. Detta 

kräver att verksamheten prövas, resultat följs upp och utvärderas samt att olika metoder 

prövas, utvecklas och utvärderas. Genom samarbete med kollegor, elevhälsan, hemmet, de 

obligatoriska skolformerna, gymnasiesärskolan, vuxenutbildningen samt arbetslivet, 

organisationer och myndigheter, universitetet och högskolor ökar våra förutsättningar för 

att bli framgångsrika. 

Kvalitetsarbete 

Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska enligt skolagen vara att skolan arbetar 

för att de nationella mål som finns för utbildningen i styrdokumenten uppfylls. Utbildningen 

ska vila på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Beprövade erfarenheten kan 

beskrivas som den dokumenterade kunskap som genererats i samband med uppföljningar 

och utvärderingar av resultaten av undervisningen tillsammans med kollegor.  
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Systematiskt kvalitetsarbete 

Det systematiska kvalitetsarbetet på Gislaveds Gymnasium sker utifrån de behov som finns 

på sektors nivå och i gemensamma processer för hela gymnasiet.  

Det gemensamma arbetet på skolan är utvecklingen av arbetet i med att vår lärplattform blir 

ett stöd för vårt kvalitetsarbete, pedagogisk planering, vända frånvaro till närvaro, extra 

anpassning och särskilt stöd samt övergångar mellan olika skolformer, program och kurser.  

Kompetensutveckling 

Kompetensutveckling är en viktig framgångsfaktor för ökad måluppfyllelse samt inspiration 

och möjligheter till utveckling för lärare och övrig personal på skolan. Kompetensutveckling 

kan ske på olikas sätt och det kollegiala lärande är en viktig grund på skolan i detta 

sammanhang. Det finns behov av gemensamma kompetensutvecklingssatsningar såväl som 

för grupper och individer. En kompetensutvecklingsplan kommer att ligga till grund för 

arbetet som stöd för teman, mål, strategier och kvalitetsarbetete som kommer att utgå från 

den pedagogiska plattformen. 

I skolans vision nämns kunskap, bildning och utveckling för alla. Det inkluderar även 

personalen. Lärarens uppgift är att ständigt utveckla och förbättra undervisningen och 

därigenom möjligheten för eleven att nå framgång inom bildningsområdet. Det innebär att 

personalen behöver ständig kompetensutveckling för att möta de krav som omvärlden 

ställer men också för att kunna vara en skola i tiden som håller sig à jour med forskning och 

beprövad erfarenhet. 

Kompetensutvecklingsplanen ska vila på skolans vision men också vara organiserad så att 

den bygger en gemensam kunskapssyn och värdegrund. Dess bredd ska belysa skolans 

många utvecklingsbehov alltifrån värderingar och bemötande till metoder, verktyg för 

undervisningen samt ämneskompetens inom individuella områden. Detta stärks genom att 

tydliggöra våra lärmiljöer samt att arbeta systematiskt och målinriktat med trygghet och 

skolkultur. 
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