
Nybro tillhör landets bästa skolkommuner! 
Här utbildas, fostras och rustas framtidens medborgare. 

 
Vision för utbildning och lärande i Nybro kommun 2014- 

 

Mål:  
- Alla elever lär sig läsa senast under årskurs 1. 

- Alla elever lämnar grundskolan med fullständiga betyg. 

- Alla elever på yrkesprogram lämnar utbildningen som anställningsbara. 

- Alla elever på högskoleförberedande program lämnar utbildningen behöriga till högre 

studier. 

- I SKLs Öppna jämförelser återfinns Nybro årligen i topp i såväl sammanvägd ranking 

(Elevers syn på skolan) som i ämnena svenska, matematik och engelska. 

 

För att infria visionen och nå målen måste följande säkerställas: 
- I Nybro kommun utvecklar vi undervisningen och verksamheten så att alla barn och 

elever får de bästa förutsättningarna för lärande.  
Det betyder att lust att lära, nyfikenhet, kreativitet och trygghet är honnörsord. Höga förväntningar, 

löpande återkoppling och känslan att duga och lyckas är viktiga nycklar till framgång. De pedagogiska 

verksamheterna strävar orubbligt mot ständiga förbättringar med varje elevs bästa framför ögonen. 

 

- I Nybro kommun vilar utbildningen på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  
Det betyder att vi ständigt utvecklar våra pedagogiska verksamheter genom att aktivt jämföra oss med 

andra framgångsrika skolkommuner. Vi håller en levande dialog om vad begreppen konkret innebär 

och hur forskningen kan bidra till att utveckla undervisningen. Praktiska och estetiska uttrycksformer 

används systematiskt för att förstärka pedagogik och inlärning. 
 

- I Nybro kommun är alla elever efter genomgången utbildning väl rustade inför 

vuxenlivet  
Det betyder att kunskapskraven ständigt är i fokus och varje elev, oavsett bakgrund, ges goda 

förutsättningar att nå sin potential, såväl kunskapsmässigt som personligt. Entreprenörskap ses som ett 

pedagogiskt förhållningssätt lika mycket som det är en kunskap om egenföretagande och handlar om att 

ta fram och utveckla barns och elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende 

redan från tidiga åldrar. 
 

- I Nybro kommuns verksamheter råder trygghet, trivsel och arbetsro.  
Det betyder att elevers välbefinnande (psykisk och fysisk hälsa) är avgörande förutsättningar för att 

klara kunskapskraven. Därför arbetas det outtröttligt med dessa frågor, inte minst genom ett 

sammanhållet och välfungerande elevhälsoarbete. 
 

- I Nybro kommun har verksamheterna, i alla delar, goda förutsättningar för att bedriva 

en modern och framgångsrik skolverksamhet. 
Det betyder att elevernas naturliga nyfikenhet ska stimuleras av välutbildade och behöriga pedagoger 

som är stolta yrkesutövare. Lusten att lära är starkt kopplad till barns och elevers inflytande och 

delaktighet. Resurserna fördelas där de behövs.  

 

- I Nybro kommun är eleverna stolta, nöjda och bär goda minnen med sig när de slutar 

hos oss.  
Det betyder att hela utbildningskedjan kännetecknas av ett sammanhållet utbildningsklimat där barns 

och elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende tydligt syns i ett 1-19-års-

perspektiv. 


