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Mål Hur?  

Nifsarpsskolan är en attraktiv 
gymnasieskola, med 
bibehållet elevantal och 
organisation 
 
 
220 elever i gymnasieskolan 

 Nya program/inriktningar 
 Hjälp till körkort för bygg och mek, 

certifikat till transport 
 Hemsidan förbättras 
 Undvika avhopp 
 SYV-samarbete - rätt info till elever i 

grundskolan 
 Marknadsföra genom Prova-på dagar, 

läger? 
 Elevboende? 

 

Nifsarpsskolan är ett 
välrenommerat utbildnings-
centrum för berörda 
branscher. 
 
” skapa de bästa samlade 
betingelserna för elevernas 
bildning, tänkande och 
kunskapsutveckling… skolan skall 
eftersträva ett bra samarbete 
med arbetslivet…” 
(Gymnasieskolans läroplan 2011) 
 
Branschcentrum 

 
 Ägarbild 
 Vuxenutbildning 
 Externa utbildare ’in the house’ 
 Varumärke – nöjda kunder 
 Tydliggöra kontakter med 

bransch/företag 
 Handledarutbildning 

 

Nifsarpsskolans elever lyckas 
med sina studier och går ut 
skolan som goda 
yrkeskvinnor/män. 
 
”Alla elever ska genomgå en 
fullständig gymnasieutbildning. 
Alla elever ska få stimulans att 
växa med uppgifterna och 
möjlighet att utvecklas utifrån 
sina förutsättningar.” 
(Gymnasieskolans läroplan 2011) 
 
 
Alla elever minst E (G) i alla 
ämnen/kurser 

 
 Strävan mot helhet i utbildningen 
 Tid avsätts för pedagogiska/metodiska 

diskussioner, faktorer för lärande 
 Studieteknik till alla elever 
 Stöd och resurstid på schemat 
 Stödtid även för karaktärsämne 
 Specialpedagog, öka allas kunskap om 

specialpedagogik 
 Utveckla nya pedagogiska metoder, 

skapa en ’metodbank’ 
 Ökad insyn i varandras ämnen, ta väl 

vara på varandras olika kompetens 
 

Det dagliga arbetet på 
Nifsarpsskolan präglas av 
miljömedvetenhet.   
 
”Miljöperspektiv i undervisningen 

 
 Uppdatera fordonspark och ny teknik 

– avyttra gamla fordon 
 Miljömedvetna strategier, exempelvis 

vid val av fordon och material 
 Öka elevernas miljömedvetenhet 
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ska ge eleverna insikter sa att de 
dels själva kan medverka till att 
hindra skadlig miljöpåverkan, 
dels skaffa sig ett personligt 
förhållningssätt till . . . 
miljöfrågorna.” 
(Gymnasieskolans läroplan 2011) 
 
Miljö 

 ECO-driving 
 Fungerande system med 

ansvarsområden, underhåll av fordon 
och utrustning 

 Hushållning med resurser, exempelvis 
verktyg/utrustning och papper 

 Motorvärmare, ’truckhall’ med värme 
för förvaring av fordon 

Nifsarpsskolan är en 
hälsofrämjande skola. 
 
”En god lärandemiljö främjar 
också hälsan. Att få återkoppling 
på det man gör är viktiga 
faktorer för lusten att lära och 
elevernas hälsa.” 
(Elevhälsopropositionen, SOU)  
 
Hälsa 

 Kost och hälsa-utbildning till alla 
elever, gemensamt ansvar i fler 
ämnen än IDH 

 ANT-preventivt arbete 
 Ergonomi som naturligt inslag i 

utbildningen 
 Hälsoprofil till alla elever 
 Söka bidrag för hälsoarbete 
 Cafeterians utbud 

 

Nifsarpsskolan verkar för att 
stärka, utveckla och fördjupa 
självkänsla, ansvarstagande, 
respekt för olikheter och allas 
lika värde. Alla på skolan trivs 
och är trygga. 
 
”Skolan ska främja förståelse för 
andra människor och förmåga till 
inlevelse. Tendenser till 
trakasserier och annan 
kränkande behandling ska aktivt 
motverkas. Främlingsfientlighet 
och intolerans måste bemötas 
med kunskap, öppen diskussion 
och aktiva insatser” 
(Gymnasieskolans läroplan 2011)  
 
Värdegrund 

 Gott bemötande, lärare som ’bryr sig’ 
 Arbete med värderingar – allas lika 

värde 
 Värdegrundsprojekt/utbildning 

personal 
 Friends kartläggning 
 Ny likabehandlingsplan 
 Demokratiska arbetssätt 

 

Nifsarpsskolans personal har 
rätt kompetens för de 
uppdrag som genomförs, och 
organisationen tillåter att 
kompetensen kan användas 
på rätt sätt. 
 
”Skolan ska sträva efter flexibla 

 Rätt kompetens vid rekrytering (ex 
ADR) 

 Lärarbehörigheter – 
kompetensutveckling 

 ”Fortsätta vara bästa arbetsplatsen” 
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lösningar för organisation, 
kursutbud och arbetsformer” 
(Gymnasieskolans läroplan 2011) 
 
Personal 

Nifsarpsskolans verksamhet 
visar långsiktig ekonomisk 
trygghet. 
 
Ekonomi 

 Öka bolagets soliditet 
 
 

  

 


