Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola
Bakgrund
På uppdrag av Skolverket driver SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling årligen sedan 2006
Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola med syfte att stödja utvecklingen av det systematiska
kvalitetsarbetet inom både förskola och skola.
Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola riktar sig till alla som omfattas av skollagens krav på
systematiskt kvalitetsarbete. Via denna utmärkelse lyfts goda förebilder inom skolan fram som
arbetat strukturerat och långsiktigt med sitt kvalitetsarbete. Varje år prisas de bästa
förebilderna under en högtidlig ceremoni i samband med den årliga Rikskonferensen Bättre
Skola. Att uppmärksamma goda exempel på hur det systematiska kvalitetsarbetet bidragit till
framgång inom skolan tycker vi är föredömligt och inspirerande. Vi önskar inspirera att ännu
fler skolor kommer att vilja arbeta med kvalitet i sin helhet och medverka till att Sverige blir ett
föredöme inom skolvärlden.

Utvärdering
Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola baseras på en djup utvärdering av de organisationer som
deltar. De deltagande organisationernas beskrivning av den egna verksamheten utvärderas av
ett examinatorsteam som genomgått en gedigen utbildning. Examinatorerna, med olika
bakgrund och med erfarenhet från flertalet branscher, säkerställer att verksamheterna belyses
ur ett helhetsperspektiv. De analyserar övergripande och i detalj identifieras styrkor och
förbättringsmöjligheter utifrån en fastställd modell.

Domarkommitté
En erfaren domarkommitté fattar sedan det slutgiltiga beslutet om utdelning av utmärkelsen.
Domarkommittén för 2018 års utmärkelse består av;
- Matz Nilsson (Ordförande), Förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund
- Per-Arne Andersson, Direktör SKL
- Anki Bäck, Rektor Byleskolan Täby
- Lina Hultqvist, Ordförande Sveriges Elevkårer
- Ulla Hamilton, VD Friskolornas Riksförbund
- Lars Sörqvist, VD Sandholm Associates AB

SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling
SIQ är en icke vinstdrivande stiftelse som ingår i kretsen av de svenska industriforskningsinstituten. SIQ har uppdraget att skapa, samla och sprida kunskap om
kvalitetsutveckling som ska bidra till ständiga förbättringar i alla typer av verksamheter.
Bakom SIQ står svenska staten, via Tillväxtverket, samt medlemsorganisationerna i
Intressentföreningen Kvalitetsutveckling.

Utmärkelsemottagare 2006 – 2017
År

Utmärkelsemottagare

Erkännandemottagare

2006

–
–
–

Bergtorpsskolan i Täby
Tingsholmsgymnasiet i Ulricehamn
Ingen Utmärkelsemottagare

–

Ingen Erkännandemottagare

Nya Elementar Bromma
Älta Skola Nacka
Glada Hudikgymnasiet i Hudiksvall

Polhemsskolan, Gävle
Sandalidens skola, Umeå
Örkelljunga Utbildningscentrum, Örkelljunga
Ingen Erkännandemottagare

2009

–
–
–

–
–
–
–

2010

–

Optimus och Kristallens förskolor i Nacka

–
–
–

Carlssons Skola, Stockholm
Sandalidens skola Umeå
Byle-Kyrkskola

2011

–

Stora Mellösa skola Örebro

–

Ingen Erkännandemottagare

2012

–

Byleskolan i Täby

–

Handens förskoleområde, Haninge

2013

–

Ingen Utmärkelsemottagare

2014

Condorens förskolor i Nacka
Lucksta förskolor i Matfors
Framtidskompassen i Vellinge
Heldagsskolan Rullen i Solna
Vittra Vallentuna
Falu Frigymnasium

Heldagsskolan Rullen i Solna
Lucksta förskolor i Matfors
Nyköpings strand Utbildningscentrum i Nyköping
Nyköpings strand Utbildningscentrum i Nyköping

–
–

Ljud & Bildskolan i Göteborg
Torpskolan i Lerum

2016

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

2017

–

LBS Halmstad

–
–
–
–

Hagaskolan i Örebro
Hudikskolan i Hudiksvall
Berga förskola i Eskilstuna
Hudikskolan i Hudiksvall

2007

2008

2015

Resultat 2006 – 2017
-

135 skolor har utvärderats - ” prövats om de är värdiga en utmärkelse” i processen
15 Utmärkelser har delats ut
17 Erkännanden har delats ut
närmare 600 personer har utbildats till Examinatorer
415 personer har deltagit i skarpa utvärderingsuppdrag som Examinatorer i
Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola
Mottagare av 2018 års utmärkelse tillkännages i början av december

Vill du delta i Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2019?
För ytterligare information kontakta Ola Ljunggren Bergeå på SIQ, som arbetar med
Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola. E-post ola.ljunggren.bergea@siq.se Tel. 0709-543587

