Tjänsteskrivelse
2013-12-03
Handläggare

Lisa Rönnbäck
proVarmdo

Diarienummer

12US/0166

Utbildningsstyrelsen

Operativa mål för Värmdö kommun i PISA 2015

Förslag till beslut
Utbildningsstyrelsen godkänner arbetsgruppens förslag till operativa mål för Värmdö
kommun i PISA 2015.

Beslutsnivå
Utbildningsstyrelsen

Bakgrund
Utbildningsstyrelsen beslutade i § 71 2013-10-10 att uppdra till proVarmdo att i
samband med utbildningsstyrelsens detaljbudget, återkomma med förslag på mål
kopplade till PISA 2015-projektet för Värmdö kommun.
Varje deltagande kommun har utsett en arbetsgrupp där olika nivåer inom kommunen ska ingå:
politik, förvaltning, rektorer och lärare. Värmdös arbetsgrupp består av Max Ljungberg,
politiker, Calle Degerström och Lisa Rönnbäck, förvaltning, Kaj Majuri och Lena Nordén,
rektorer och Satu Koskela och Monica Hjerpe, lärare. Värmdö kommungrupp med samtliga
nivåer representerade, har utifrån SKL:s direktiv arbetat fram ett förslag på operativa mål för
kommunen.

Ärendebeskrivning
Kommungruppen i Värmdö har lagt fokus på att genom de operativa målen, följa elevernas
resultat på de nationella proven i ett treårsperspektiv, d v s de elever som gjorde proven
vårterminen 2013 i åk 3 följs upp i resultatet för åk 6 år 2016 och de som gjorde proven i åk 6 år
2013, följs upp i åk 9 år 2016.
Förslag på operativa mål för Värmdö kommun:



1
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100 % av föräldrarna upplever att förskolan arbetar med att få barnens förståelse
av matematik att utvecklas1.
Andelen elever som ej når kravnivån2 på de nationella proven i matematik i åk 3,

Mäts i den årliga kundundersökningen.
I åk 3 är målet att kravnivån ska ha uppnåtts på samtliga delprov och i år 6 och 9 innebär kravnivån
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6 och 9, ska minst halveras mellan åren 2012 till 2015.
Andelen elever som når högsta nivån (A) på det sammanlagda resultatet på de
nationella proven i matematik i åk 6 och 9, ska öka mellan åren 2012 till 2015.
Andelen elever som ej når kravnivån (E) på det nationella provet i matematik i
åk 6 2012 jämfört med åk 9 2015, ska minst halveras3.
Andelen elever som når högsta nivån (A) på det sammanlagda resultatet på det
nationella provet i matematik i åk 6 2012 jämfört med åk 9 2015, ska öka.

Ekonomiska konsekvenser

PISA 2015 är finansierat och handlingsplan utformas inom ramen för projektet.
Konsekvenser för miljön

Inga kända konsekvenser för miljön.
Konsekvenser för medborgarna

PISA 2015 syftar till att öka matematikkunskaperna och resultaten för Värmdös elever.

Bedömning
proVarmdo föreslår att utbildningsstyrelsen godkänner arbetsgruppens förslag till
operativa mål för Värmdö kommun i PISA 2015.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Värmdö kommuns arbetsgrupp i PISA 2015 och proVarmdo.

Handlingar i ärendet
Nr
1
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Handling
Tjänsteskrivelse (2013-12-03) föreliggande
Förslag till operativa mål för Värmdö kommun
i SKL:s satsning på matematik- PISA 2015

Pia Andersen
Produktionschef

minst betyg E.
3
Samma elevgrupps resultatutveckling jämförs med treårsintervall.

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs

