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1. BAKGRUND 

Skollagen slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta 

och utveckla kunskaper och värden (SFS 2010:800). Utbildningen ska även främja 

lusten att lära: 

Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 
(Skolverket, 2011, s.7)  

Vidare ska samarbetsformer utvecklas för att stödja varje elevs mångsidiga utveckling 

och lärande (Skolverket, 2011). Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter därmed 

en aktiv diskussion om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i 

framtiden och hur kunskapsutveckling sker: 

Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. 
Huvudmannen har ett givet ansvar för att så sker. Den dagliga pedagogiska ledningen av 
skolan och lärarnas professionella ansvar är förutsättningar för att skolan utvecklas 
kvalitativt. Detta kräver att verksamheten ständigt prövas, resultaten följs upp och 
utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. (Skolverket, 2011, s.11) 

Med intentionen att ge kommunens verksamheter förutsättningar för god utveckling och 

ökad måluppfyllelse utifrån ålagda uppdrag har en organisation kring kommunens 

ämnesnätverk, innefattande både förskola och skola, skapats. I Askersunds kommun 

finns från hösten 2016 en god grund för arbete i dessa olika former av ämnesnätverk. 

Denna skrift har tillkommit med syfte att förklara och synliggöra det arbete och den 

organisation som därmed bedrivs i Askersunds kommun avseende ämnesnätverk. 

2. ORGANISATION 

Med utgångspunkt i tidigare framkomna tankar inom Askersunds Kommuns 

verksamheter och dess ledningsgrupp har en tydlig organisation utformats för alla 

verksamma när det gäller ämnesnätverk. Grundtanken är att samma rutiner kring 

ämnesnätverk ska gälla alla berörda i hela kommunen samt över tid så att strukturen blir 

väl inarbetad och skapar en trygghetsram i arbetet för god utveckling och ökad 

måluppfyllelse.  

 

För att tydliggöra arbetet med nätverk har ledningsgruppen (skolchef, rektorer och 

förskolechefer) tillsammans med kommunens kvalitetsstrateg utformat och förmedlat 

följande grundläggande syften med ämnesnätverken (vilka är att på kommun-, skol- och 

lärarnivå): 
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• ökad måluppfyllelse 

• främja pedagogisk utveckling  

• öka likvärdighet kring bedömning  

• bidra till kompetensutveckling och långsiktigt lärande 

• skapa förutsättningar för samarbetsvinster för lärare och skolledare 

• bidra till löpande förbättringar i skolämnen 

• ge tillfällen för reflektion 

• underlätta kommunikation och främja samarbete 

• säkerhetsställa goda förutsättningar vid stadieövergångar  

 

Ämnesnätverken är organiserade i tre nivåer; gymnasieskola/grundskola i sydnärke, 

ämnesråd vilka är kommunövergripande med representation från kommunens olika 

verksamheter samt lokalt organiserade ämnesnätverk. Arbetsflödet (Figur 1) bör vara i 

ständig rörelse där utbyte och utveckling konstant främjas. 

 
Figur 1 Arbetsflödet avseende Askersunds kommuns nätverk. 

2.1 Nätverk gymnasieskola och grundskola 

Under flertalet år har det funnits ett samarbete mellan gymnasieskola och grundskolor i 

sydnärke. Detta samarbete har bland annat omfattat gemensamma utbildningsinsatser. 

Deltagande och kontinuitet har dock varierat över tid. Ämnesnätverk mellan 

gymnasieskola och grundskolor i sydnärke, i en mer samlad och organiserad form, 

initierades och påbörjades under hösten 2017. I ett första steg träffades 
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ämnesrepresentanter (gymnasieskola och grundskola för de äldre eleverna) för svenska, 

svenska som andra språk, matematik, engelska, samhällskunskap, fysik, 

kemi/biologi/naturvetenskap samt idrott och hälsa. Under läsåret 18/19 utökades dessa 

träffar till att även omfatta ämnet musik. Dessa möten kommer att fortgå med tre träffar 

under läsåret 19/20.  

2.2 Nätverk kommunövergripande 

Hösten 2016 startades en organisation med kommunövergripande ämnesråd avseende 

ämnena svenska, matematik, engelska, idrott och hälsa, samhällsorienterande ämnen 

och naturorienterande ämnen. Ämnesråden utgjordes av representanter från kommunens 

olika verksamheter, från förskola till grundskolans sista år, där samtliga representanter 

är utvalda av kommunens rektorer och förskolechefer. Under läsåret 18/19 utökades 

antalet ämnen till att även innefatta ämnet musik. Varje ämnesinriktning har en 

gruppledare samt en vice gruppledare vilka utses av ledningsgruppen. Dessa möten 

kommer fortgå under läsåret 19/20 och ske två gånger per termin.  

2.3 Nätverk lokal nivå 

Ämnesnätverk har funnits på lokal nivå (verksamheter) under lång tid inom Askersunds 

kommun. Ibland har dessa samverkat, ibland har de verkat mer lokalt. Under hösten 

2016 inordnades de lokalt organiserade ämnesnätverken i den kommunövergripande 

organisationen. De lokalt organiserade ämnesnätverken avser samtliga förekommande 

skolämnen. Möten under läsåret 19/20 kommer att ske utifrån respektive verksamhets 

rektors/förskolechefs beslut.  

3. UTFORMNING OCH ARBETE 
Grundtema för ämnesnätverken mellan gymnasieskolor och grundskolor i sydnärke 

kommer under läsåret 19/20 att fokusera på frågor utifrån sydnärkerektorernas ledning. 

Sjöängsskolan ansvarar för att bidra med två gruppledare, för svenska och 

samhällskunskap, samt två representanter till respektive nätverk vid varje träff. 

Under läsåret 19/20 kommer följande grundplanering att vara aktuell: 

• v.38 tisdag, 15.00-17.00, Folkaboskolan (digitalisering). 

• v.46 onsdag, 15.00-17.00, Alléskolan (språkutvecklande arbetssätt). 

• v.9 torsdag, 13.00-17.00, Sjöängsskolan (särbegåvade elever). 
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När det gäller de kommunövergripande ämnesråden har från hösten 2016 inventering, 

bedömning/följa lärande, digitalisering, lärmiljöer, stadieövergångar samt extra 

anpassningar och särskilt stöd varit gällande grundteman. Under läsåret 19/20 kommer 

följande grundplanering att vara aktuell: 

• v.37 onsdag, 15.30-17.00, Sjöängen. Måluppfyllelse. 

• v.47 onsdag, 15.30-17.00, Sjöängen. Måluppfyllelse. 

• v.6 onsdag, 15.30-17.00, Sjöängen. Digitalisering.  

• v.17 onsdag, 15.30-17.00, Sjöängen. Digitalisering. 

Verksamheternas rektorer och förskolechefer ansvarar för att bidra med representanter 

till respektive nätverk vid träffarna. För varje ämnesgrupp finns gruppledare samt vice 

gruppledare utsedda.  

 

Till dessa upplägg kommer de lokala nätverkens träffar vilka kommer knyta an till 

övergripande grundteman, men även avse lokala verksamhetsfrågor. Tider och 

mötesplatser kommer att informeras till de berörda allt eftersom planeringen blir lokalt 

fastställd. 
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BILAGA 1 ÅRSHJUL ÄMNESNÄTVERK 19/20 
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