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Jämlikt Göteborg

"Goda uppväxtvillkor 
genom skolåren"

Göteborgs ska vara en jämlik stad
Målet fokuserar på att öka jämlikheten i 
Göteborg genom att skapa likvärdiga 
livsvillkor för alla göteborgare, oavsett 
socioekonomisk status, geografisk hemvist, 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder 
eller sexuell läggning.
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Skolans grunduppdrag

Om skolans lyckas med sitt grunduppdrag är vi 
närmare ett mer jämlikt Göteborg. 

”Folkhälsobiljetten”
Den absolut viktigaste insatsen för stärkt  folkhälsa 
är att ge alla unga förutsättningar att klara skolan 
utan avhopp och med godkända betyg för 
gymnasiestudier
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Stärkt utbildningskedja
Kunskapssyn – ledning – övergångar – kvalitet – rationalitet 

Förskola Grundskola Gymnasium
Vux
Arbetsmarknad

Identifiera nyckelområden vid övergångar för att kvalitetssäkra barn/elevers/vuxnas 
utbildningsresa i staden mot högre utbildning - etablering arbetsmarknad

Samordning alla skolformer för optimal kvalitet och resurshantering

UTBILDNINGSRESULTAT - PROGRESSION - LÄRDOMAR
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Grundskoleutredningens 
förstärkningsområden

• Ökad kvalitet i undervisningen 
för att öka barns och elevers lärande  

• Tydligare ansvar, 
styrning och ledning 
för att öka barn och elevers kunskapsresultat

• Ökad likvärdighet mellan 
skolor för att alla barn och 
elever ska få tillgång till 
undervisning av hög kvalitet 
samt kompensera för deras 
olika förutsättningar

BRA SKOLOR 

Hög kompetens chefer/medarbetare
Likvärdighet resurser
Tvärsektoriellt samarbete
Kontinuitet ledning/lärare 
Riktade insatser efter analys
Språk
Trygghet 
MR
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Pedagogiskt ledarskap 

Lärare 
Elev

Arbetslag

Rektor

Utbildningschefer

Förvaltningsdirektör

Avdelningar för stöd och styrning

Stöd skolor/Rektor/strategier

Sa
m

sp
el

Samordning och StödMyndighetsutövning
Strategiskt stöd 
och verksamhetsutveckling 

Digitalisering/innovation

HR
Ekonomi Kommunikation

Kärnan i fokus 
Utveckla lärandet

Samverkan 
Stad och omvärld

Organisationens 
mål är 
stödfunktionernas 
fokus – stärk 
lärandet

Tillit

Digitalisering
Elevhälsa
Kompetensförsörjning
Lokalplanering

Kvalitet
HR
Ekonomi
Skoljuridik
Klagomålshantering/elevombud

Presentatör
Presentationsanteckningar
Styr- och stödkedjanPedagogiskt ledarskap - Rektor, Utbildningschef, FörvaltningsdirektörKollegiala arenor med fokus på kärnuppdragetSamspel målbilder Öppenhet, transparens, tillitHöga förväntningarSamverkanskompetensLyft utmaningarÅtgärdsorienterat förhållningssättVetenskaplig grund
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Goda uppväxtvillkor i skolåren
Vägledande utgångspunkter  

• Fokusera på tidiga insatser

• Ge varje barn möjlighet att utvecklas till sin fulla potential 

• Stärka vuxna kring barnet 

• Främja barns språkutveckling på samtliga arenor där barn och unga vistas 

• Ge barn och unga möjlighet till att stärka sociala nätverk och förmågor 

• Ge barn och unga möjlighet till delaktighet, inflytande och rätt att vara sig själva 

• Barn och unga ska ha tillgänglig och meningsfull fritid 
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Målområde 2 jämlikt Göteborg 

Utveckla 
familjecentrerat 
arbetssätt (6-18 

år)

Skapa strukturella 
förutsättningar 

tillsammans med 
VGR för arbetet

vägledning, 
avsiktsförklaring, 

avtal

Ta fram modell 
och testa för 

samlad barn och 
ungdomshälsa

Vidareutveckla 
föräldrastödet

Skapa strukturella 
förutsättningar för 
föräldrastödet för 

barn 6-18 år

Utveckla 
likvärdigt, 

tillgängligt och 
attraktivt 

föräldrastöd
generellt, selektivt 

och riktat

Utveckla 
samverkan 

mellan skola och 
vårdnadshavare

Öppna upp 
skolan som 

arena

Skapa strukturella 
förutsättningar för 

arbetet
vägledning, 

avsiktsförklaring, 
avtal

Ta fram modell 
och testa för 

skolan som en 
öppen arena

Arbeta för 
skolnärvaro

Vägledning för 
att främja 

skolnärvaro

Kartlägga 
nödvändig 

samverkan för 
att främja 

skolnärvaro

Skapa likvärdig 
fysisk skolmiljö 
och materiell 

standard

Kartlägg stadens 
skollokaler och 

skolgårdars 
befintliga skick

Undersök hur 
elever och föräldrar 
upplever skolmiljön.

Ta fram 
åtgärdsplan för 

upprustning.

Studie-
handledning på 

modersmål

Kartlägga och 
Kvalitetssäkra

Likvärdig 
tillgång

Likvärdig 
tillgång till kultur 

och fritid

Utveckla 
arbetet med 

en 
inkluderande 
kulturskola

Säkerställ 
likvärdig 

tillgång till  
upplevelser 

och 
aktiviteter 

genom 
skolåren

"Goda uppväxtvillkor 
genom skolåren"
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