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Skolplan 2016-2019 
Skolorna i Ljusnarsbergs kommun skall vara bland de bästa i länet vad beträffar 
måluppfyllelse. Arbetet i våra skolor skall präglas av höga förväntningar i alla led samt 
av en övertygelse om alla elevers möjligheter att nå sina mål. Alla elever som lämnar 
grundskolan skall ha fullständiga betyg och alla elever har rätt till undervisning som är 
anpassad efter deras förmåga och kunskapsnivå. Elever som till följd av 
funktnsnedsättning har svårt att nå de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som 
syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. 
Kommuninnevånarna skall uppleva att verksamheten i våra förskolor och skolor 
präglas av hög kvalitet, höga ambitioner samt av lust och kreativitet. Personalen har en 
hög kompetens. Förskolan når goda resultat och inom grundskola och vuxenutbildning 
når eleverna målen. 

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Skollag, Kommunens 
värdegrund samt från kommunens Vision 2030. 

SKOLLA GEN: 

"Utbildningen inom förskolan och sko/väsendet syftar till att barn och elever ska 
inhämta kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och 
lärande samt en livslång lust att lära". 

KOMMUNENS VARDEGRUND: 

"Kommunens värdegrund bygger på en övertygelse om att alla människor kan och vill 
utvecklas, ta ansvar, lära sig, göra ett gott arbete och vara delaktiga. Vi skall möta 
människan respektjidlt och jämlikt. I mötet med människor visar vi empati och 
engagemang". 

VISION 2030 - ATT SKAPA DEN HALLBARA KOMMUNEN

"I den hållbara kommunen vill människor bo, arbeta och skapa sig en framtid" 
Kommunen har under 2015 infö1i en ny styrmodell vilken bygger på Vision 2030. 
I modellen antas att om kommunen: 

./ visar öppenhet gentemot sina medlemmar,
./ är en miljö att trivas i där människor kan mötas och uppleva saker

tillsammans;
./ premierar kunskap och kompetens, och
./ lyfter fram innovativa lösningar och entreprenörskap,

... skapas en hållbar kommun. 

Ljusnarsbergs skolplan 2016-2019 - ett kommunalt styrdokument 

Genom den kommunala skolplanen lägger vi grunden för ett gemensamt synsätt inom 
all kommunal utbildningsverksamhet i Ljusnarsbergs kommun. I begreppet skola i 
texten inkluderas även fritidshemsverksamheten och vuxenutbildning/SFI om inte 
annat anges. I begreppet lärare innefattas all pedagogisk personal inom verksamheten. 

Antagen av kommunfullmäktige den 9 december 2015 § 116












