
HITTA ER POTENTIAL – DELTA NI OCKSÅ!

Kvalitetsutmärkelsen 
Bättre Skola

ANMÄL ER SENAST DEN 30 APRIL!



Kvalitetsutmärkelsen 
Bättre Skola
Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola syftar till att stödja utvecklingen av ert 
kvalitetsarbetet. Utmärkelsen riktar sig till alla som omfattas av skollagens krav 
på systematiskt kvalitetsarbete. Goda förebilder lyfts fram av verksamheter som 
som arbetar strukturerat och långsiktigt lyfts fram. Hitta er potential - delta ni 
också!

Att delta i Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 
innebär en unik möjlighet att gå igenom 
hela verksamheten på ett strukturerat och 
pedagogiskt sätt. Under resans gång identifierar 
ni nya förbättringsområden som vässar 
organisationen till att bli effektivare, sätta elever, 
föräldrar, medarbetare och processer i fokus. 
Detta sker ur tre perspektiv, kulturen, strukturen 
och systematiken.

ATT DELTA ÄR ATT VINNA 
Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola samlar hela 
verksamheten kring frågor om kvalitet och 
förbättringsarbete. Utmärkelseprocessen med 
tydliga regler skapar ett positivt engagemang hos 
medarbetarna. 

HUR GÅR UTVÄRDERINGEN TILL?
Ni på skolan gör en verksamhetsbeskrivning 
med era arbetssätt för elev- och närstående-
samverkan, ledarskap, medarbetare, era 
arbetsrutiner (processer) och vilka resultat ni 
uppnår. Nästa steg är att ett SIQ examinator-
team gör en utvärdering av er verksamhet. Allt 
sammanfattas i en återföringsrapport med era 
styrkor och förbättringsområden. 

En oberoende domarkommitté tar sedan del av 
utvärderingen och fattar beslut om utmärkelse-
mottagare. De bästa förebilderna prisas under 
en högtidlig ceremoni i samband med den årliga 
Rikskonferensen Bättre Skola.

SIQ utfärdar deltagarbevis till alla som deltar. 

LÅT ER INSPIRERAS – ANTA UTMANINGEN 
Med hjälp av en extern genomlysning av ert 
kvalitetsarbete utifrån ett helhetsperspektiv kan 
varje skola och förskola skapa förutsättningar för 
att hålla sig på topp, hela tiden. Utvärderingen 
synliggör era styrkor och förbättringsområden så 
att ni kan fokusera ert förbättringsarbete där det 
gör störst nytta. 

VILKA KAN DELTA
Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola riktar sig 
till alla som omfattas av skollagens krav på 
systematiskt kvalitetsarbete. Verksamheterna 
förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, 
specialskola, sameskola, särskola, gymnasie-
skola och verksamheter inom den kommunala 
vuxenutbildningen. Även hela utbildnings- 
förvaltningen kan söka. 

ANMÄLAN
Skicka in er ansökan till SIQ senast den 30 april. 
All information finns på siq.se under Tjänster och 
Utvärdera & Förbättra.

GODA FÖREBILDER
Att uppmärksamma goda exempel på hur det 
systematiska kvalitetsarbetet bidragit till fram-
gång 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. Via utmärkelsen lyfts 
goda förebilder fram som arbetat strukturerat och 
långsiktigt med sitt kvalitetsarbete.
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UTMÄRKELSEN
DELAS UT PÅ

19-20 JANUARI 2022
I SANDVIKEN

Rikskonferensen 
Bättre Skola

VILL DU VERTA MER?
För mer information kontakta gärna Annette Björnson
Ansvarig för Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola, Examinatorsutbildningen
samt Rikskonferensen Bättre Skola.
E-post annette.bjornson@siq.se eller telefon 073-670 62 00

DOMARKOMMITTÉ 2021
• Matz Nilsson, Förbundsordförande Sveriges 

Skolledarförbund (Ordf. i Domarkommittén)
• Per-Arne Andersson, direktör SKR
• Anna Karin Anfeldt, rektor Örebro kommun
• Ulla Hamilton, VD Friskolornas Riksförbund
• Lars Sörqvist, VD Sandholm Associates AB
• Josefine Fälth, Ordförande Sveriges Elevkårer

UTMÄRKELSEN HAR FUNNIT SEDAN 2006
• 159 skolor har utvärderats i processen och 

erhållit omfattande återföringsrapport med 
styrkor och förbättringsområden.

• 20 Utmärkelser har delats ut
• 19 Erkännanden har delats ut
• Närmare 800 personer har utbildats till 

examinatorer inom ramen för Bättre Skola, 
vilket ger en stor spridning av kompetensen 
inom framgångsrik verksamhetsutveckling.

 TIDPLAN
• 30 april Sista dag för anmälan
• 31 maj Nulägesbeskrivning skickas in
• 25 maj Komplett utvärderingsunderlag SIQ 

tillhanda. Mallar finns.
• Vecka 45 Platsbesök i verksamheten
• Vecka 48 Domarkommittén fattar beslut 

2022
• 19 januari ceremoni på Rikskonferensen Bättre 

Skola 

ÄR DET ER TUR ATT DELTA I ÅR ?

NYFIKEN PÅ
SIQ EXAMINATOR?
Är du intresserad av att

gå utbildningen till
SIQ Examinator och få ett
examinatorsuppdrag i år?

Läs mer och anmäl
dig på www.siq.se 
under SIQ Akademi

Välkommen!

Den stolta personalen på Dibber Rullens Särskola i Solna tog 
emot Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2020 på skolgården 
under pandemin.

Skinnskattebergs kommunala förskolor 
fick ett Erkännadnde för Framgångsrik 

Verksamhetsutveckling 2020.



SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling, vars stadgar är 
fastställda av regeringen, har till uppgift att vara det  

samlande, pådrivande och resursskapande organet för 
den nationella utvecklingen inom kvalitetsområdet och 

därmed även stödja internationellt samarbete.
 

SIQ stimulerar och bidrar till en positiv kvalitetsutveckling 
i alla delar av det svenska samhället genom att skapa, 

samla och sprida kunskap för ett långsiktigt och  
hållbart utvecklingsarbete. Bakom SIQ står  

Tillväxtverket samt våra medlemsorganisationer 
från både privat näringsliv och offentlig sektor.

FÖLJ OSS PÅ LINKEDIN OCH FACEBOOK
Besök oss på www.siq.se
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