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Mål Hur?  Speciellt fokus på: 

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

 Fortsatt gott SYV-samarbete 
 Underlätta högskolepaket och 

peka på karriärvägar 
 Hög närvaro på sociala medier 
 Nifsarpsdagen som 

marknadsföring av skolan och 
varumärket 

 Lokaler anpassade för 
verksamhet, ex grupprum  

 Väl med i teknisk utveckling 
– datorer, fordon, maskiner, 
klassrum, pedagogisk 
utrustning 

 Elevboende erbjuds 

Ta till oss ny teknik som 
omsätts i undervisning, 
och  uppgradera 
utrustning i takt med 
teknisk utveckling. 
 
Väl fungerande kanaler 
för information till elever 
och vårdnadshavare. 
 

Branschcentrum 
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) 
 
 

 Utveckla APL 
 Externa inspiratörer och fler 

studiebesök för elever och 
personal 

 Tre dagars yrkespraktik för 
personal per år 

Bättre APL, t ex 
handledarutbildning, 
struktur, gemensam 
bank för APL-platser 
samt gemensam 
dokumentation. 

Studieresultat 
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.” 

 Eleverna vågar vara och vill 

vara bäst 

 Gemensam syn att eleverna ska 

lyckas och höga förväntningar 

 Prova metoder för kollegialt 

lärande 

 Studiero och trygghet 

genomsyrar skolan, alla följer 

ordningsreglerna 

 Eleverna undervisas i  

studieteknik i alla ämnen  

 Välutvecklad stödtid 

 Aktivt arbete för att öka 

kunskaperna om bedömning, 

Alla kan lyckas! 
Efterlevnad av 
ordningsregler och 
säkerhetsföreskrifter. 
Aktivt arbete för 
studiero. 
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(Gymnasieskolans läroplan 
2011) 
 
 
Alla elever minst E (G) i alla 
ämnen/kurser  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

betyg och pedagogiska 

metoder 

 Samarbete mellan olika ämnen 

 Kartläggning, anpassning och 

stöd i elevers studier fungerar 

 Årskursplanering finns och 
delges elever och 
vårdnadshavare 

 Elevutvärderingar genomförs 
kontinuerligt  

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

 Ordning och reda är ett 

gemensamt prioriterat område 

 Miljömedvetenhet när fordon 

och utrustning används och 

anskaffas  

 Vård och service av skolans 
fordon och lokaler fungerar väl 

Vård av och ansvar för 
fordon och lokaler. 

Hälsa  
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)  
 
 

 Gemensam planering för 

hälsofrämjande arbete som 

utvärderas och uppdateras 

årligen  

 Utveckla aktivitetsdagar 

 Fysisk och psykisk hälsa i fokus 

för elever och personal 

 

Kunskaper om hälsosam 

och hållbar livsstil. 
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Värdegrund  
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)  
 
 

 Aktivt arbete mot rasism och 
främlingsfientlighet, t ex 
genom externa 
föreläsare/temadagar 

 Gemensamma projekt – av 
typen Dagsverke/hjälpsändning 

 Likabehandlingsplan utvärderas 
och uppdateras med 
elevmedverkan 

Respekt för alla 
människors lika värde. 

Personal 
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 lösningar för 
organisation, kursutbud och 
arbetsformer” 
(Gymnasieskolans läroplan 
2011) 
 
 

 Pedagogisk personal är 

behörig, och skolan arbetar 

aktivt för att utbildning av icke-

behörig personal sker 

 Yrkespraktik minst 3 dagar per 

år för all personal 

 Kollegialt lärande prioriteras 
 Vetgirig personal, kunna och 

vilja ta till sig ny kunskap 

Lärarutbilda obehörig 

personal 

Ekonomi  
Nifsarpsskolans verksamhet 
visar långsiktig ekonomisk 
trygghet. 
 
 

 Fortsatt stärkt soliditet och 
kassa 

 Inget behov av checkkredit 
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