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Förord  
 
Gymnasiestyrelsen är ansvarig för de sju naturbruksgymnasierna i Västra Götaland och är 
landets största utbildningsanordnare inom naturbruksområdet. 
 
Skolplanen är ett viktigt styrinstrument som anger inriktningen för naturbruksgymnasierna 
under perioden 2007-2010. Att förverkliga intentionerna i skolplanen är en gemensam uppgift 
för styrelsen, förvaltningen och skolorna. Hur arbetet skall bedrivas läggs fast i årliga 
budgetar och verksamhetsplaner samt skolornas arbetsplaner. 
 
I denna skolplan berörs i första hand utbildningsdelen i styrelsens uppdrag. Härutöver ingår i 
gymnasiestyrelsens uppdrag att bidra till utveckling av landsbygden och att vara föregångare 
när det gäller energiomställningen. Fokus på dessa utvecklingsfrågor kommer att vara en 
viktig del i styrelsens årliga verksamhetsplaner. 
 
Denna skolplan vänder sig till alla som är verksamma på skolorna, såväl personal som elever, 
och andra som är intresserade av naturbruksutbildningen i Västra Götaland. 
 
Det är min förhoppning att denna skolplan skall bidra till att göra en väl fungerande 
verksamhet med hög kvalitet ännu bättre. 
 
 
 
För Gymnasiestyrelsen 
 
 
 
Christer Eliasson 
Ordförande 
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1 Inledning 
 
Uppdrag 
Gymnasiestyrelsen är styrelse för Naturbruksgymnasierna i Västra Götalandsregionen. 
Styrelsen har tre huvuduppgifter: 

- att anordna och utveckla naturbruksutbildning på gymnasial nivå 
- att utveckla vuxenutbildningen inom naturbruksområdet och anordna både längre 

och kortare utbildningar för vuxna 
- att utveckla skolorna som kunskaps- och kompetenscentra och bidra till utveckling 

av landsbygden och vara föregångare när det gäller energiomställningen 
 
 
Utbildning  
Hur utbildningen skall bedrivas regleras bl. a i skollagen och gymnasieförordningen. 
Inledningsvis anges här centrala begrepp i några av de viktigaste nationella styrdokumenten. 
 
 
• Nationella styrdokument  
Riksdag och regering har fastställt nationella mål 
och riktlinjer för bl a gymnasie- och 
vuxenutbildningen. De nationella styrdokumenten 
skall tillförsäkra alla elever en likvärdig 
utbildning. Huvudmannen för utbildningen 
ansvarar för organisation av verksamheterna så att 
de nationella målen uppnås. 
 

 

 
• Skolplan 
Regionutvecklingsnämnden har uppdragit åt 
gymnasiestyrelsen att fastställa en skolplan för 
mandatperioden 2007-2010. För regionen gäller, i 
motsats till kommunerna, att upprättande av 
skolplan är ett frivilligt åtagande. Denna skolplan 
gäller för såväl gymnasieskola som 
gymnasiesärskola samt vuxenutbildningar vid 
Västra Götalandsregionens naturbruksgymnasier. 
Skolplanen, som är inriktad på den pedagogiska  

 

 
 

delen av uppdraget, skall vara ett levande dokument som tillsammans med läroplan och 
programmål är det centrala underlaget vid utarbetande av arbetsplan på respektive skola.  
Gymnasiestyrelsen avser att upprätta en verksamhetsplan som årligen revideras och som skall 
vara ett komplement till denna skolplan. 
 
• Arbetsplan 
För genomförande av de fastställda målen för utbildningen skall på varje skola finnas en 
arbetsplan som utarbetats under medverkan av all personal samt representanter för eleverna. 
Av denna ska dels framgå hur målen för utbildningen skall uppnås, dels hur riktlinjerna i 
skolplanen skall genomföras. Rektor ansvarar för att arbetsplanen upprättas, genomförs och 
kontinuerligt utvärderas. Rektor fastställer skolans lokala arbetsplan. 
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• Kvalitetsredovisning 
Alla skolhuvudmän och varje skola skall årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Rektor är 
ansvarig för att kvalitetsredovisning upprättas för skolan. Syftet med kvalitetsredovisningarna 
är att de skall fungera som hjälpmedel att utveckla och förbättra verksamheten genom att 
skolans resultat och arbetet med att uppfylla skolans mål synliggörs. 
 
 
 
2 Vision Västra Götaland – Det goda 
livet 
 
Visionen som gäller för ”territoriet” Västra Götaland 
är en av utgångspunkterna i skolplanen. Visionen 
består av fem fokusområden varav området Ledande i 
kompetens och kunskapsutveckling särskilt berör 
naturbruksgymnasierna. Viktiga inslag i denna del av 
visionen är 
• En grundskola, gymnasieskola och 

vuxenutbildning med hög kvalitet 

 
 

 

• Det livslånga lärandet – för ständig kompetensutveckling 
 
I en annan del av visionen nämns Hållbar utveckling där ett viktigt inslag är  
• En god miljö där de förnybara systemen värnas 
 
 
 
3 Utvecklingsområden 
 
Syftet med skolplanen är att utifrån de nationella målen för skolan och regionala 
förutsättningarna ange riktlinjer för naturbruksgymnasierna i Västra Götalandsregionen. I 
skolplanen lyfter gymnasiestyrelsen fram tre fokusområden/utvecklingsområden – elever, 
miljö och omvärld – vilka anknyter till de tre perspektiv i gymnasiestyrelsens Balanserade 
styrkort som kan betecknas som verksamhetens huvudprocesser. (Övriga perspektiv – 
ekonomi, medarbetare och process – utgör stöd till huvudprocesserna).   
 
3.1 Elevperspektivet 
 
3.1.A. Lust till lärande 
Skolans ansvar är att möta alla elever på ett 
inspirerande och utmanande sätt som ger 
dem lust att lära. På så sätt höjs den allmänna 
utbildningsnivån och eleverna förbereds för 
ett livslångt lärande. Varje elev skall få 
utvecklas utifrån sina förutsättningar och 
mötas med höga förväntningar oberoende av 
bakgrund.  
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Detta innebär att … 
• Metoderna för att snabbt upptäcka och hjälpa elever som har svårigheter att nå målen 

vidareutvecklas 
• Avhoppen från gymnasieskolan minskar           
• Andelen elever som fullföljer utbildningen med godkända betyg ökar 
• Skolans behov av specialpedagogisk kompetens och elevvårdande personal är väl 

tillgodosedd 
• Samverkan mellan kärnämnen och karaktärsämnen är väl utvecklad 
• Undervisningens olika delar binds samman så att eleverna får en helhetssyn inom sina 

ämnesområden 
 
 
3.1.B. Inflytande över egna lärandet  
Att delta i en utbildning handlar inte bara om att lära sig fakta. Det handlar lika mycket om att 
utveckla förmågan att använda de kunskaper man erövrat i nya sammanhang. För att klara 
detta måste eleverna få hjälp att komma till insikt om hur de lär och varje elev skall utifrån 
sina individuella förutsättningar ges tillfälle att utveckla sitt eget lärande.  
Detta innebär att … 
• Varje elev får hjälp med att finna och utveckla sin egen inlärningsstil 
• Varje elev har rätt till inflytande över sitt eget lärande men har också skyldighet att ta 

ansvar för sina studier och sin individuella studieplan 
• Lärarna anpassar sina arbetssätt i undervisningen till elevernas förutsättningar och 

utvecklar olika lärmiljöer 
 
 
3.1.C. Delaktighet och inflytande 
Eleven ska i skolan ges förutsättningar att 
skaffa sig insikt i hur det demokratiska 
samhället fungerar med bland annat insyn, 
inflytande och ansvar. Alla elever skall få ta 
ansvar för sina studier och det som skapar 
elevens arbetsmiljö genom att de får 
inflytande över planering, genomförande och 
utvärdering av allt fler verksamhetsområden i 
skolan.  
Detta innebär att … 
• Eleverna får fortlöpande tydlig 

information om skolans verksamhet 
• Elevernas möjlighet till inflytande i allt 

skolans arbete tillgodoses  
 

• Skolan skapar förutsättningar för väl fungerande elevråd och elevråden vid regionens 
naturbruksgymnasier får möjlighet att samverka och utbyta erfarenheter 
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3.1.D. Hälsofrämjande åtgärder 
Lärande och hälsa hänger samman. Hälsan 
påverkas av sådant som trygghet, trivsel, 
känsla av sammanhang, samhörighet, 
delaktighet, inflytande, solidaritet och 
självkänsla. 
Arbetet med hälsofrågor grundar sig på en 
människosyn som uppmärksammar 
samspelet mellan fysiskt och psykiskt 
välbefinnande. Vid det förebyggande arbetet 
vad gäller kost, motion och droger är det   
viktigt att elever får arbeta med de attityder som de möter. Den mentala hälsan har stor 
betydelse för det totala välbefinnandet, vilket innebär att människor måste känna att de kan 
påverka sin situation och inte känna sig maktlösa. Sport och friluftsliv är en naturlig del av 
skolarbetet och fysisk aktivitet tillmäts stor betydelse. Skolan har därför en viktig uppgift att 
motivera eleverna till ett aktivt och hälsosamt liv.  
Upplevelsen av stress i skolan är en tydlig hälsofaktor som påverkas av att många elever inte 
anser sig få tydlig information om vad som krävs för att nå målen och hur de klarar sig i 
skolarbetet. 
Det betyder att … 
• All social samvaro inom skolan präglas av respekt för varje individs okränkbarhet 
• Elevvårdsteam som bl. a arbetar mot mobbning finns på skolan och likabehandlingsplanen 

hålls ständigt levande 
• Ett drogförebyggande arbete genomförs enligt en utarbetad plan 
• Skolan arbetar hälsofrämjande på olika sätt för att stimulera en positiv hälsoutveckling  
• Skoldagarna planeras så att upplevelsen av stress minskar. 
 
 
3.1.E. Jämställdhet – jämlikhet - mångfald 
Varje människa är unik. Mot den bakgrunden 
arbetar skolan för kunskap om den egna 
identiteten och det egna ursprunget. Genom 
god självkännedom och en trygg identitet har 
människan lättare att förstå och acceptera 
olikheter utanför sig själv. På så sätt låter vi 
kunskapen om olikheterna berika våra liv och 
bli en tillgång både för den enskilde 
individen och för samhället i stort.   
Det betyder att … 
• Skolan arbetar med attityder och värderingar som främjar ett jämställt förhållningssätt 
• Olika erfarenheter och kulturell bakgrund ses som en tillgång i det dagliga arbetet 
• Skolan medverkar till en ökad kunskap om internationella frågor 
• Alla elever känner till och förstår innebörden och vikten av ”FN:s Barnkonvention” och 

”Konventionen om mänskliga rättigheter” 
• Alla känner trygghet och är stolta över den egna identiteten och en gemensam tillhörighet 

i ett modernt och mångkulturellt samhälle 
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3.2 Miljöperspektivet 
 
3.2.A. Arbetsmiljö  
Det är av stor betydelse för lärandet att elever 
och pedagoger upplever miljön i skolan som 
stimulerande, kreativ och trygg. 
Ändamålsenliga och inspirerande lokaler har 
stor betydelse för arbetsmiljön, liksom en 
stimulerande och säker utemiljö. All personal 

 

 
skall känna yrkesstolthet och arbetsglädje. 
Värdegrundsfrågor aktualiseras och bearbetas kontinuerligt som en del av vardagsarbetet. 
Mobbning, rasism och främlingsfientlighet skall motverkas med aktiva insatser. Skolan skall 
utveckla former för elevernas välbefinnande. Elevernas förmåga till samarbete och socialt 
samspel skall utvecklas kontinuerligt. 
Detta innebär att … 
• Alla elever utvecklar kunskaper och färdigheter om hur man når ökad självinsikt om hur 

man samarbetar och löser konflikter 
• Alla elever involveras i arbetet med att motverka alla former av trakasserier och mobbning 
• Elevernas och personalens arbetsmiljö följs upp kontinuerligt 
• Elevskyddsombuden efterfrågas och stimuleras till aktivt deltagande i skolans 

arbetsmiljöarbete 
 
 
3.2.B. Hållbar utveckling – miljö  
De globala miljöfrågorna och varje 
människas vardag hör ihop. Skolan skall 
påvisa sambandet mellan våra vardagliga 
handlingar och möjligheterna att 
åstadkomma en global ekologiskt hållbar 
utveckling. Alla elever skall få 
grundläggande kunskaper om kretslopp, 
resursförbrukning och ekologiska system. 

 

 
Detta innebär att … 
• Skolan arbetar för en ökad miljömedvetenhet bland eleverna 
• Eleverna involveras i skolans miljö- och energieffektiviseringsarbete 
• Alla elever och anställda utvecklas i sin respekt och sitt ansvar för den gemensamma 

miljön 
• Skolan arbetar med frågor som påvisar samband mellan vårt agerande i vardagen och 

möjligheten att åstadkomma en ekologiskt hållbar utveckling 
• Skolan arbetar så att den ger levande och praktiska exempel i miljöarbetet 
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3.3 Perspektivet omvärldskontakter 
 
Skolan verkar i ett snabbt föränderligt 
samhälle. Detta ställer stora krav på skolans 
integrering i närsamhället, liksom på att 
skolan förmedlar en korrekt bild av det 
samhälle i vilket den utgör en del. Bakom 
tanken med ett livslångt lärande ligger att 
skolan med sina gymnasie- och 
vuxenutbildningar ses som en del i en helhet 
som också inkluderar yrkesliv och  

 
 

högskolestudier. Det är därför viktigt att representanter för övriga verksamheter i samhället 
ges tillträde till och utnyttjas i utbildningen på alla nivåer.  
Utbildningar inom naturbruk har naturlig beröring med landsbygdsutveckling. Eleverna skall 
därför ges förutsättningar att skaffa sig insikt i vilka speciella förutsättningar som råder för 
sysselsättning och entreprenörskap på landsbygden.  
 
Vi lever också i en värld som präglas av ökad internationalisering. I denna värld spelar 
språkkunskaper och politisk medvetenhet en allt större roll, särskilt som arbetsmarknaden i 
många fall kräver rörlighet över nationsgränserna. 
Det betyder att … 
• Alla elever får lära känna andra kulturer  
• Alla elever har god kännedom om förutsättningar för sysselsättning och företagande på 

landsbygden  
• Undervisningen har, där så är möjligt, ett internationellt perspektiv 
• Alla elever uppmuntras att ta internationella kontakter  
• Varje skola har aktiva yrkesråd/inriktningsråd som sammanträder regelbundet 
• Företrädare från samhället ges tillträde till skolan och kontakter med eleverna 
 
 
 
4. Utvärdering av skolplanen 
 
Uppföljning och utvärdering av verksamhet 
och resultat är en viktig del i målstyrningen. 
Uppföljning är en regelbunden kontroll av att 
beslut verkställs och ger kunskap om vilka 
områden som bör ingå i en utvärdering och 
som kan leda till prioriteringar i 
gymnasiestyrelsens verksamhetsplan och 
budget. 

 
 

 

Gymnasiestyrelsen gör egna kvalitetsredovisningar årligen och respektive skolas resultat 
synliggörs i balanserade styrkort. 
Kvalitetsredovisningar enligt förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet, 
skolplanens krav på utvärdering och gymnasiestyrelsen eventuella anvisningar, redovisas 
årligen. 
 
Uppdrag 
Rektor ansvarar för att elever och alla anställda får kännedom om innehållet i denna skolplan.  
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