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Alla som deltar är vinnare
SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling och Skolverket arbetar tillsammans för att
utveckla och driva Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola.
Syftet med utmärkelsen är att stödja utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet i
svenska skolor och förskolor. Det sker genom att utmärkelsen dels lyfter fram goda
förebilder vad gäller systematiskt kvalitetsarbete, dels ger de deltagande
verksamheterna underlag för sitt fortsatta utvecklingsarbete.

Att delta skapar engagemang
Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola samlar hela verksamheten kring frågor om kvalitet och
förbättringsarbete. Utmärkelseprocessen med tydliga regler skapar ett positivt engagemang hos
medarbetarna.

Alla går i mål
Det första etappmålet nås när det egna arbetet med beskrivningen av er verksamhet är färdig.
Det andra etappmålet utgörs av den omfattande utvärdering som görs av ett examinatorteam.
Teamet består av utvalda och specialutbildade examinatorer som arbetar med utvärdering av
den skola de tilldelats.

En handlingsplan för framtiden
Redan de inledande stegen där skolan själv beskriver sitt arbete och de resultat man uppnått i
en verksamhetsbeskrivning pekar ut starka sidor och förbättringsområden. Ett speciellt utbildat
examinatorteam gör ett platsbesök på skolan och lämnar en detaljerad återföringsrapport som
leder till en handlingsplan för framtiden.

Att delta är att vinna
Att fullfölja ett deltagande i Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola innebär i sig själv en vinst.
Vinsten består av den kompetensutveckling och de förbättringar som uppnås på vägen. SIQ
utfärdar ett deltagarbevis till alla organisationer som deltar.

Föredöme för kvalitetsutveckling
Den eller de organisationer som bedöms vara föredömen för kvalitetsutveckling i Sverige får ta
emot symbolerna för utmärkelsen vid en högtidlig ceremoni. Den eller de organisationer som
kommit långt i sin utveckling, men ännu inte uppnått nivå för Kvalitetsutmärkelsen Bättre
Skola kan få ett Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling.

Regler för deltagande
Vem kan delta?
I Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola kan alla verksamheter som omfattas av skollagens
bestämmelser om systematiskt kvalitetsarbete delta. Dessa verksamheter är förskolan,
fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, gymnasiesärskolan,
gymnasieskolan och verksamheter inom den kommunala vuxenutbildningen. Även
utbildningsförvaltningar och motsvarande kan delta.
Den organisation som erhåller Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2019 kan inte erhålla
utmärkelsen eller erkännande under 2020 eller 2021.
När Domarkommittén tittar på de skolor som är nominerade för Kvalitetsutmärkelsen Bättre
Skola, tas i första hand hänsyn till skolornas kvalitetsnivå i förhållande till SIQ
Managementmodell. Denna kompletteras med en ”falluckeutredning”. Denna finns för att
försäkra sig om att de skolor som lyfts fram som goda föredömen inte har några hindrande
omständigheter. Exempel kan vara oåtgärdade förelägganden från Skolinspektionen. I denna
falluckeutredning ingår även ett antal offentliga nyckeltal, bland annat ”Andel behöriga
lärare” samt ”Andel elever som uppnått kunskapskraven” och hur skolorna arbetar med dessa
nyckeltal.

Deltagaravgift
Organisationens storlek
Organisationer med < 21 årsarbetare
Organisationer med 21 - 50 årsarbetare
Organisationer med 51 – 100 årsarbetare
Organisationer med > 101 årsarbetare
Utbildningsförvaltning, friskolekoncern (>101
årsarbetare)

Medlem i SIQs
Intressentförening

Icke medlem

5.000

6.000

9.000
13.000
17.000
33.000

11.000
16.000
21.000
41.000

Avgiften faktureras i mitten av maj när ansökan för deltagande är godkänd. I avgiften ingår
utvärdering av ett examinatorteam på 4 – 7 personer, dels individuellt och dels i lag samt en
återföringsrapport som beskriver organisationens styrkor och förbättringsmöjligheter.
OBS Kostnader tillkommer avseende faktiska kostnaderna för examinatorteamets platsbesök
(möteslokal, kost och logi). Detta omfattar max 4 nätter, för i snitt 5 personer.

Deltagaravgiften återbetalas inte i händelse av avhopp efter godkännande.

Åtaganden
SIQ förbinder sig att:
•
•
•

•
•
•

Genomföra en kompetent och opartisk utvärdering av organisationens
utvärderingsunderlag.
Till varje deltagare lämna en återföringsrapport som baseras på utvärderingen.
Behandla innehållet i utvärderingsunderlaget samt resultaten av utvärderingen strängt
konfidentiellt. Denna typ av information är endast tillgänglig för de domare och
examinatorer som har behov av den i samband med utvärderingsprocessen. Domare,
examinatorer och SIQs personal har tystnadsplikt.
Deltagandet behandlas konfidentiellt om organisationen önskar.
Upplåta rättigheten till att använda symbolen för ”Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola
2019” för marknadsföring m.m. till den/de som erhåller utmärkelsen 2019.
Utfärda ett bevis om deltagande till de deltagande organisationerna.

Deltagande organisation förbinder sig att:
•
•
•
•

Utforma komplett utvärderingsunderlag i enlighet med de instruktioner som finns i Regler
och Anvisningar.
Följa de tidplaner som gäller för Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2019
Låta utvärderingsunderlaget bli föremål för utvärdering.
Vara beredd att ta emot platsbesök och underlätta en öppen och rättvis utvärdering.

Mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2019
förbinder sig att:
Den organisation som erhåller utmärkelsen åtar sig att sprida kunskap om förbättringsarbete
genom att:
• Verksamhetens chef deltar i utdelningsceremonin.
• Offentligt tillhandahålla en skriftlig dokumentation på minst 10 sidor som baseras på
utvärderingsunderlag och återföringsrapport.
• Verksamhetens chef samt lämpliga representanter i övrigt medverkar vid SIQs
”Rikskonferensen Bättre Skola” eller motsvarande.
• Vid minst två tillfällen under 2020 i sina egna anläggningar för en bred målgrupp redogöra
för det egna förbättringsarbetet (sk. Öppet hus).
• I övrigt i rimlig omfattning genom en aktiv medverkan av organisationens medarbetare
bidra till ett ökat svenskt kvalitetsmedvetande och kvalitetskunnande.

Tidplan
April
18
24

Sista dag för anmälan om deltagande
Godkännande av deltagande skolor

Augusti
24

Klockan 14.00 ska ett fullständigt utvärderingsunderlag
vara SIQ tillhanda

November
4-8
27

Platsbesök
Domarkommitténs beslutsmöte

December
19

Återföringsrapporter distribueras till deltagande skolor

Januari 2020
15 - 16 januari

Återföringsmöte och ceremoni på Rikskonferensen Bättre Skola

Utvärderingsunderlag
Sekretess
Hela utvärderingsprocessen är sekretessbelagd. SIQs personal, ledamöter i domarkommittén
och examinatorer är bundna av tystnadsplikt. Samtliga inblandade deklarerar eventuellt jäv
och intressekonflikter. En deltagande organisation kan själv välja om SIQ ska offentliggöra
deltagandet i utmärkelsen eller ej.

Anmälan SIQ tillhanda den 18 april
Anmälan på vidstående sida, inklusive Verksamhetsstatistik samt Fakta om Verksamheten (se
SIQ Managementmodell)

SIQ tillhanda den 24 augusti klockan 14.00
Kompletta ansökningshandlingar måste vara SIQ tillhanda den 24 augusti klockan 14.00. Efter
denna tid kan inget material kompletteras på grund av det sätt på vilket processen fungerar. Vi
vill också ha ert material digitalt.
Verksamhetsbeskrivning

14 ex

Utskriftsregler
Verksamhetsbeskrivningen ska skrivas i A4-format om högst 65 sidor med högst 60 rader per
sida och ett teckensnitt med minst 11 punkters storlek. Sidorna ska vara numrerade.
Utöver detta finns omslag och innehållsförteckning.

Anmälan Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2019
Deltagande organisation
NAMN
BESÖKSADRESS
POSTADRESS
POSTNUMMER

ORT

TELEFON

FAX

ORGANISATIONSNUMMER
ASSOCIATIONSFORM

Högste ansvarige för verksamheten
NAMN
TITEL/BEFATTNING
ADRESS
POSTNUMMER

ORT

DIREKT TELEFON

FAX

MOBILTELEFON
E-POST

Kontaktperson
NAMN
TITEL/BEFATTNING
ADRESS
POSTNUMMER

ORT

DIREKT TELEFON

FAX

MOBILTELEFON
E-POST

Skolform a)

Skolform b)

£
£
£
£
£
£
£
£
£

£ Kommunal
£ Fristående

Förskoleverksamhet
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola
Grundsärskola
Sameskola
Gymnasieskola
Gymnasiesärskola
Kommunal
vuxenutbildningsverksamhet
£ Annat……………

Verksamhetens storlek

Höstlovsvecka

ANTAL ANSTÄLLDA 2018-12-31

VECKA

Bilagor till denna anmälningsblankett
Verksamhetsstatistik sammanställd för tre år bakåt i tiden enligt följande;

Förskoleverksamhet
•
•

Andelen medarbetare med förskolelärarexamen
Antalet barn/medarbetare

Grundskola
•
•
•
•
•

Andelen lärare med lärarlegitimation och behörighet i ämnet.
Andel (%) elever som uppnått kunskapskraven (faktiskt värde)
Genomsnittligt meritvärde (faktiskt värde)
Relationen mellan nationella kursprov och kursbetyg
SALSA - Residual, skillnaden mellan faktiskt och modellberäknat värde

Gymnasium
•
•
•

Andelen lärare med lärarlegitimation och behörighet i ämnet.
Andel (%) elever med grundläggande högskolebehörighet
Relationen mellan nationella kursprov och kursbetyg

Kostnad för deltagande
Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola

Organisationens storlek

Medlem i SIQs
Intressentförening

Icke medlem

5.000

6.000

Organisationer med < 21 årsarbetare

Organisationer med 21 - 50 årsarbetare
9.000
11.000
Organisationer med 51 – 100 årsarbetare
13.000
16.000
Organisationer med > 101 årsarbetare
17.000
21.000
Utbildningsförvaltning, friskolekoncern (>101
33.000
41.000
årsarbetare)
Avgiften faktureras i mitten av maj, efter det att ansökan för deltagande är godkänd.
OBS Kostnader tillkommer avseende faktiska kostnaderna för examinatorteamets
konsensusmöte/platsbesök (möteslokal, kost och logi).

Faktureringsadress
ADRESS

POSTNUMMER

ORT

REFERENS:

Underskrift
Jag har tagit del av de regler och formella krav som gäller för Kvalitetsutmärkelsen Bättre
Skola 2019 och är införstådd med de syften och åtaganden som gäller.
UNDERSKRIFT

DATUM

NAMNFÖRTYDLIGANDE

SIQ vidtar de åtgärder som behövs för att säkerställa att hantering av personuppgifter sker i enlighet med GDPR. Samtycke till
behandling av personuppgifter, som är en laglig grund, lämnar organisationen i samband med sin ansökan.

Anmälan scannas och mailas till siq@siq.se eller postas till: SIQ, Drakegatan 6, 10 tr, 412
50 Göteborg

