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SKR och projektledningen har ordet 

Det har varit fortsatta utmaningar i skolan där skolförvaltningar, rektorer, lärare och 

elever arbetat hårt för att lösa situationer som uppstått i kölvattnet av pandemin. 

Trots detta har samtliga delprojekt i IMprove tagit fram gedigna delrapporter som 

lyfter framgångsfaktorer och fortsatta utmaningar i arbetet. Projektledningen riktar 

ett stort tack till alla som bidragit till rapporterna!  

Förutsättningarna, och lösningarna, ser olika ut i delprojekten men här följer några 

av alla insatser som utvecklas inom IMprove; nya utbildningsspår och lösningar där 

samverkan utvecklats med nationella program och vuxenutbildningen, rutiner för 

såväl övergången till IM som från IM och lyckosamma satsningar på funktioner 

såsom heltidmentorer, coacher med flera. Arbetet med kartläggning och den 

individuella studieplanen har förbättrats och aktualiserats som verktyg för att stödja 

elevernas progression, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt har utvecklats i 

många delprojekt och ämnen och kurser såsom livskunskap, omvärldskunskap och 

arbetsmarknadskunskap har tagits fram. Det finns fortsatt en rad utmaningar som 

bland annat handlar om allokering av platser på de olika programmen, behov av att 

utveckla samverkan både inom gymnasieskolan och utanför samt att följa upp 

elevers progression inom IM. 

”Göra färdigt-timmar” för att 

underlätta skolarbete 

I IMproves delprojekt i Örkelljunga har 

”göra färdigt-timmar” införts i syfte att 

ge elever möjlighet att göra rest-

uppgifter och prov under skoltid. Målet 

är att minska stressen för eleverna, ge 

eleverna bättre möjlighet att nå betyg 

och underlätta lärararbetet i 

klassrummet. 

Bakgrunden till insatsen är att många 

elever inte klarade skolarbetet fullt ut 

och att uppgifter då samlades på hög. 

Det innebar stress för både elever och 

lärare. 

Arbetet har genomförts på 

introduktionsprogrammen IMS och 

IMA. Det riktar sig främst till nyanlända 

elever som haft svårt att hinna med att 

genomföra skolarbetet på lektionerna, 

inte har tillräcklig studievana för att 

fullfölja uppgifter på egen hand eller 

saknar möjlighet att i lugn och ro 

kunna göra skolarbetet utanför skolan.  

Aktiviteten är inplanerad på fasta 

datum någon vecka innan höstlov, 

jullov, sportlov och i april månad. De 

har avsatt halvdagar för aktiviteten på 

olika veckodagar och skapat en rutin 

där samordnaren i första hand 

planerar och strukturer aktiviteten. 

Därefter hjälps SYV och undervisande 
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lärare åt att genomföra aktiviteten. Ett 

tydligt schema med instruktioner tas 

fram och skickas ut till personalen i 

god tid. Det skapas även personliga 

mappar med instruktioner och 

arbetsmaterial till varje elev inför 

respektive tillfälle.  

Personalen upplever att aktiviteten 

bidragit till att stressen har minskat 

bland eleverna när de får tid att 

komma ifatt på skoltid samt får bättre 

koll på vad de behöver göra.  

Vill du veta mer? Kontakta Beatrice 

Karlsson, Samordnare IM/lärare: 

beatrice.karlsson@orkelljunga.se 

IMprove lärseminarium  

Just nu pågår genomförandet av åtta 

lärseminarium inom IMproves 

utvecklingsområden med ett stort 

antal projektmedarbetare från de fyra 

regionala noderna. Syftet är att 

möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan 

delprojekten och att kvalitetssäkra 

IMprove-modellen.  

Rapporter från SKR och 

Skolverket 

Inom ramen för Uppdrag fullföljd kan 

SKR genom ett samarbete med 

Örebro Universitet nu för första 

gången presentera siffor på skillnaden 

i kostnad för åren direkt efter 

grundskolan för en behörig respektive 

obehörig elev. Det är ett första steg 

mot att utveckla en betydligt enklare 

modell som den enskilda kommunala 

förvaltningen kan använda för att 

planera och beräkna sina kostnader 

och investeringar under en 

överblickbar tidsperiod. Läs mer på 

SKR:s skolblogg:  

Skolbloggen, SKR 

 

Skolverket släppte nyligen en studie 

om yrkespaket i gymnasieskolan. 

Resultaten visar att 59 procent av 

skolenheterna erbjuder nationella eller 

lokala yrkespaket i någon form. 

Studien visar också att yrkespaketen 

givit legitimitet och struktur åt 

undervisning på yrkesintroduktion för 

elever som vill gå direkt mot ett yrke 

och inte vill göra en övergång till ett 

nationellt program. Läs rapporten på 

Skolverkets hemsida:  

Skolverket - Yrkespaket i gymnasie-

skolan 

SKR:s konferens Skolriksdagen 

SKR bjuder in till digital Skolriksdag 

den 26-27 april – en mötesplats för dig 

som styr och leder skolan.  

Skolriksdagen 26-27 april  

Kontaktuppgifter 

Sveriges Kommuner och Regioner     

Projektledare: Carolin Sundberg 

carolin.sundberg@skr.se 

Projektstöd: Sanna Rosén 

sanna.rosen@skr.se 

Mer om IMproves arbete hittar du på 

SKR:s hemsida som nyligen 

uppdaterats.  

IMprove, SKR:s hemsida 
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