
   
         
        Ledningsstaben 2007-05-09     LiÖ 2007-396 
        Peder Björn 
 

 
 
Landstingsstyrelsen 

 
 
 

Skolplan 2007-2010 för Naturbruksgymnasiet 
  

 
Landstinget i Östergötland bedriver verksamheten vid Naturbruks-
gymnasiet på uppdrag av länets kommuner. Som huvudman åligger det 
landstinget enligt skollagen att fastställa en skolplan som regelbundet  
revideras. 
 
Föreligger förslag till skolplan 2007-2010 för Naturbruksgymnasiet i 
Östergötland. 
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1: Skolplanens syfte 
 
De nationella målen för skolan beskrivs i skollagen och läroplanen. Syftet med denna 
skolplan är att utifrån de nationella styrdokumenten och de lokala förutsättningarna ange 
ramar, prioriteringar och riktlinjer för gymnasieskolan och vuxenutbildningen vid 
Naturbruksgymnasiet i Östergötland. 
 
I skolplanen lyfter styrelsen fram och preciserar förväntningar inom viktiga utvecklings-
områden. Rektor och övriga anställda vid naturbruksgymnasierna har det lokala ansvaret för 
att intentionerna i skolplanen uppnås. 

 
Skolplanen utgör underlag för skolornas verksamhetsplaner och är styrande för budgetarbetet. 
Planen fungerar också som ett viktigt styrmedel för uppföljning och utvärdering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2: Så här styrs Naturbruksgymnasiet 
 
                           Skollag 
                           Gymnasieförordning 
                           Läroplan 
                           Riksdag, regering 
 
                           

  
 
 
                          Programmål (NP) 

                            Betygskriterier 
                             Kursplaner 
                            Regeringen, Skolverket 
 
 
                        

    
 
                          Landstingets skolplan 

                            Avtal primärkommunerna 
                            Övriga landstingsdokument för 
       Landstinget Östergötland 
 
 
 
 
 

     Utvärdering  Verksamhetsplan 
     Uppföjlning  Handlingsplaner 
     Skolorna   Skolorna 

 
 
         Årlig uppföljningsprocess 
 
 
 

     Verksamhetsberättelse                 Verksamhetsplan 
     Bokslut                   Budget 
     Landstinget                  Landstinget 
     Skolorna                                         Skolorna 

 
 
 
 
 
 
 



3: Fokusområde Elever 
 
Skolans uppgift är att utveckla eleverna individuellt, socialt och kunskapsmässigt. Skolans 
pedagogiska personal har en nyckelroll i detta arbete att som mentorer och ledare skapa bästa 
möjliga förutsättningar att rusta eleverna för ett bra vuxenliv. Stödfunktioner ska utformas så 
att elever med olika hinder ska få hjälp att övervinna dessa. 
 
Att planera, sätta upp mål och utvärdera är en viktig del av skolarbetet när eleverna själva ska 
ta ett ökat ansvar för sitt eget lärande och utveckling. Att ge eleverna inflytande över 
skolarbetet är ingen metod utan ett förhållningssätt som ska känneteckna skolornas 
värdegrund och genomsyra alla processer i verksamheten. Skolorna har ett särskilt ansvar för 
att stimulera, hjälpa och stötta eleverna i att utöva elevinflytande. I detta ligger utbildning i 
hur elevdemokrati utövas på skolan, hur elevråd, systematiskt arbetsmiljöarbete och andra råd 
på skolan arbetar samt att resurser i form av tid och stöttning av personal finns avsatt. 
 
Elevråden ska ha en tydlig roll på skolorna och ha ett faktiskt inflytande i för eleverna viktiga 
frågor. Ett sådant exempel är anställningsintervjuer där elevernas synpunkter då det är 
praktiskt möjligt ska tas med vid bedömningen av de sökande.  
 
Förekomsten av psykiska, sociala och psykosomatiska problem ökar bland landets ungdomar. 
Därför är det angeläget att kunskapen om unga människors livsvillkor och värderingar ökar 
bland personalen för att förstå och kunna hjälpa dessa bland våra elever. Alla tendenser till 
former av kränkande behandling skall förebyggas och aktivt motverkas. Ömsesidig respekt 
och människors lika värde skall vara grundläggande värden i verksamheten.  
 
Vikten av god hälsa ska betonas liksom individens egenansvar för sund livsföring. Ett 
förebyggande arbete ska finnas på skolorna mot riskerna med tobak, alkohol och andra 
droger. 
 
Långväga elever nyttjar skolornas boende. Detta ger skolorna ett särskilt ansvar även under 
elevernas fritid. Klimatet i boendet ska kännetecknas av trygghet och arbetsro. 
 
Arbetsmiljön i skolan är lika viktig för personal och elever. Eleverna ska aktivt ta del av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Den psykosociala arbetsmiljön är särskilt viktig för elevernas 
trivsel och den påverkar därmed också hur de lyckas nå målen i skolarbetet. Personalens 
förmåga att etablera goda relationer till alla elever är en förutsättning för detta. 
 
För Naturbruksgymnasiet i Östergötland gäller att 
 

• verksamheten organiseras så att eleverna känner att de har inflytande och 
medbestämmande och kan se resultatet av sitt agerande 

• utveckla elevaktiva arbetsformer där eleverna har stort inflytande över sin inlärning 
• skapa förutsättningar för ett fungerande elevråd med ett faktiskt inflytande 
• eleverna utbildas i elevdemokrati  
• att sambandet mellan hälsa och livsstil poängteras i all undervisning 
• att skolorna aktivt motverkar alla former av våld, mobbing och bruk av droger 
• att elever och personal har ett gemensamt ansvar för trivsel och trygghet i elevboendet 

 
 



4: Fokusområde Medarbetare 
 
Personalens kompetens är grunden för skolans utveckling i takt med tidens krav och skall vara 
kopplad till verksamhetens behov. Därför ska varje medarbetare ha en individuell plan för sin 
kompetensutveckling, som utformas tillsammans med arbetsledaren. Det är viktigt att 
fortbildningen har sin utgångspunkt i aktuell forskning. 
Att arbeta på en skola handlar mycket om att vara en förebild för eleverna och kan beskrivas 
som ett ledarskap – att vara ledare för elevernas utveckling och lärande. En tydlig och av alla 
omfattad värdegrund är en förutsättning för att lyckas i detta arbete. Därutöver behövs – 
förutom gedigen fackkunskap – kompetens i att leda unga människor i sin utvecklingsprocess 
individuellt, socialt och kunskapsmässigt. 
I fungerande arbetslag ser personalen varandra som resurser som breddar basen för det 
pedagogiska arbetet.  
Alla ska kunna känna yrkesstolthet och arbetsglädje och engagera sig i arbetet för en god 
fysisk och psykosocial arbetsmiljö. 
Ledningens engagemang kring sina medarbetare är en förutsättning för en framgångsrik 
organisation. 
 
För Naturbruksgymnasiet i Östergötland gäller att  
 

• aktivt arbeta med värdegrundsfrågor 
• kompetensutveckling för ped pers i hög utsträckning ägnas åt ledarskapet i 

mentorsrollen och i förståelse av unga människors livssituation 
• brett engagemang för att skapa en god arbetsmiljö   
 

5: Fokusområde Process 
 
Naturbrukskolorna ska arbeta för verkligheten med verkligheten i verkligheten. För att 
eleverna ska få en helhetssyn är det nödvändigt att öka samverkan mellan ämnen samt 
kopplingen teori och praktik. Detta förutsätter ett kontinuerligt utvecklingsarbete av metodik 
och arbetsformer. I utbildningen koncentreras lärandet på helheter, sammanhang och orsaker 
snarare än delar och detaljer.  
Samverkan är ett nyckelord på alla nivåer i verksamheten. Genom olika former av intern 
samverkan uppnås ett rationellare nyttjande av resurserna och det skapas bättre förutsättningar 
för utveckling. Genom extern samverkan uppnås autensitet och aktualitet i lärandet. 
Entreprenöriell kompetens ska finnas bland personalen för att förmedla sådan kunskap till 
eleverna. 
Ökad miljömedvetenhet och miljöbeteende är särskilt viktiga frågor att arbeta med på 
naturbruksskolor. Det interna miljöarbetet ska vara en naturlig del av verksamheten och vara 
integrerat i det löpande planerings- och utvärderingsarbetet. 
I skolans uppdrag ingår också att främja internationella kontakter, utbildningsutbyte med 
utlandet och praktik i andra länder med syfte att få ett internationellt perspektiv i skolan för 
både elever och personal. Målet med internationaliseringsinsatserna i skolan är att underlätta 
ungdomars förståelse för både vår egen och andra länders situation och ge en 
handlingsberedskap för arbete och studier utomlands. 
 
För Naturbruksgymnasiet i Östergötland gäller att 
  

• utveckla arbetsformer som skapar helhet mellan teori och praktik 
• genom utbildningen bidra till en långsiktigt ekologisk hållbar utveckling 



• utveckla samarbete på olika plan mellan skolor och företag 
• främja ett entreprenöriellt tänkande bland eleverna 
• erbjuda elever genomföra delar av sin APU utomlands 
• bedriva internationellt samarbete i utbildningsfrågor. 
• erbjuda utbildning inom de områden som krävs för att starta egna företag 

 
 
6: Fokusområde Framtid 
 
Skolan skall vara en naturlig mötesplats för den mångfald av nya idéer som präglar omvärlden 
och morgondagens utbildning. Det är en utmaning för alla i skolan till nytänkande och att 
omsätta detta i praktik och teori i utbildningen. 
Naturbruksgymnasiet i Östergötland skall vara en ledande aktör i den regionala utvecklingen. 
Skolorna skall genom sina resurser vara en naturlig mötesplats för aktörer och aktiviteter i 
respektive branscher. Med sin breda kompetens skall skolorna aktivt medverka till långsiktiga 
lösningar för regional tillväxt i samverkan med olika näringsföreträdare. 
Samverkan med olika aktörer får också en allt större betydelse för att garantera en god 
utveckling och att åstadkomma ett effektivt resursutnyttjande. Skolorna skall därför fortsätta 
att utveckla en aktiv samverkan med andra huvudmän, de olika näringarna samt universitet 
och högskolor. 
Att bygga vidare på den entreprenöranda och idérikedom som finns representerad i natur-
bruksområdet ger utbildningen dess särskilda karaktär. 
 
För Naturbruksgymnasiet i Östergötland gäller att 
 

• skolorna deltar i olika projekt som syftar till att förnya och utveckla den gröna sektorn 
• skolorna aktivt söker kontakt och samarbete med universitet och högskolor 
• skolorna fungerar som en naturlig länk till de ariella näringarna 

 
 
7: Fokusområde Kvalitetsarbete 
 
Kvalitetsutveckling är en angelägenhet för alla. Erfarenheten visar att måluppfyllelsen blir 
högre liksom engagemanget, trivseln och tillfredsställelsen när alla medarbetare och all 
personal vill och kan medarbeta i förbättringsarbetet. En viktig utgångspunkt är medvetenhet 
om hur situationen är i dag och hur den borde vara. Hög medvetenhet om mål och visioner 
och en klar bild av den rådande situationen är en motor i denna process.  
I uppdraget ingår att årligen redovisa hur målen uppnåtts utifrån nationella, regionala och 
lokala perspektiv. Ett annat syfte med utvärderingen är att resursansvariga ska kunna bedöma 
om tillräckliga resurser finns för att uppnå önskad kvalité och att resurserna används på rätt 
sätt. 
Ansvaret för utvärdering samt att återkoppling av förbättringsförslag sker, åligger alla i 
skolan.  
 
För Naturbruksgymnasiet i Östergötland gäller att 
 

• pedagogisk personal svarar för en kontinuerlig uppföljning och utvärdering 
tillsammans med eleverna på kursnivå 

• rektor ansvarar för uppföljning och utvärdering på skolnivå 
• skolchefen ansvarar för den övergripande uppföljningen och kvalitetsrapport 
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