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Utbildningsplan
för de frivilliga skolformerna – gymnasieskolan och
vuxenutbildningen

Vi vill ha en skola dit gymnasieelever, vuxenstuderande och
personal går med en känsla av trygghet, tillhörighet och en
upplevelse av personlig utveckling.

Målet är att NVU skall vara
det självklara valet av de frivilliga skolformerna.

Denna utbildningsplan anger förbundsdirektionens vilja avseende all verksamhet
inom förbundet. Utbildningsplanen gäller från och med 2007-07-01.
Fastställd av förbundsdirektionen för Norra Västmanlands Utbildningsförbund
2007-05-23.

1. ALLMÄNT OM NVU
Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU,
bildades 1997 av kommunerna Fagersta, Norberg och
Skinnskatteberg. Från och med den 1 juli 2007 tillhör
även Avesta kommun förbundet rörande
utbildningssamverkan.
Förbundet skall sköta kommunernas uppgifter avseende
gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.

2. UTBILDNING
All verksamhet inom Norra Västmanlands
Utbildningsförbund skall kännetecknas av:
Kunskap och kvalitet
Ömsesidig respekt och arbetsro
Prioriterade värdegrundfrågor
Utveckling i samverkan med andra

2.2 Ömsesidig respekt och arbetsro
Vi skall ha en trygg arbetsmiljö där det råder arbetsro
och ömsesidig respekt mellan elever, lärare och övrig
skolpersonal.

2.3 Prioriterade värdegrundsfrågor
Vi skall ha en jämställd skola fri från mobbning och
främlingsfientlighet.

2.4 Utveckling i samverkan med andra
Vi skall utveckla samverkan med närliggande
kommuner och kommunalförbund inom och utom
länets gränser.
Vi skall arbeta för att elever, lärare och övrig
skolpersonal utvecklar förståelse för såväl arbetslivets
som skolans verkligheter.
Kompetensutveckling för personalen med mål att
främja elevernas och de studerandes lärande skall
prioriteras.

Läs mera
www.nvu.se/vår politiska ledning

2.1
Kunskap och kvalitet
Det övergripande målet är att andelen elever som
lämnar skolan med slutbetyg skall ligga minst tio
procent över motsvarande andel för riket.

3. STRATEGIER

Vid rekrytering skall medarbetare med bästa kompetens
och kvalitet knytas till förbundets verksamheter.

Översyn av programstruktur och programutbud skall
göras årligen i september månad.

Vuxnas lärande skall stödjas genom rådgivning och
vägledning. Hänsyn skall tas till de kunskaper de vuxna
redan förvärvat.

Fortsatt utveckling av samverkan mellan skola,
arbetsliv och högskola/universitet skall ske i samråd
mellan skolledning, berörd personal och koordinator för
Skola - Näringsliv.

Aktiviteter som syftar till att väcka intresse för kultur
och vård av kulturarvet skall uppmuntras.
Internationalisering skall utvecklas.
Samverkan med kulturskolorna i medlemskommunerna
skall utvecklas.
Idrottsprofilen och IT-profilen skall utvecklas.

Läs mera
www.nvu.se/vår politiska ledning

3.1 Skolutveckling

UF (Ung Företagsamhet) är införd på ett antal program
i år 3. Målet är att Ung Företagsamhet skall bli en del
av den ordinarie verksamheten på samtliga
gymnasieprogram. Det är önskvärt att samarbetet
mellan olika program utvecklas och att
programöverskridande företag skapas av elever från
olika program.
Varje program bör etablera kontakter med forskning
och utveckling. Detta innebär att de yrkesförberedande
programmen utvecklar kontakter med företag på orten
som bedriver forskning eller utveckling inom sin
bransch. De studieförberedande programmen utvecklar
kontakter med universitets- och högskoleinstitutioner
som bedriver forskning inom programmens
kunskapsmål.

3.2 Arbetsmiljö
Arbetsmiljön för elever och personal skall vara god.
Personalsociala aktiviteter och andra samordnade
aktiviteter som syftar till god hälsa skall uppmuntras.

Adresser till oss:
Postadress

Norra Västmanlands
Utbildningsförbund
Fridavägen 5
737 44 FAGERSTA

Växel

0223-443 00

Förbundschef

0223-443 57

Rektor rektorsområde 1
Gymnasieskolan

0223-443 54

Rektor rektorsområde 2
Gymnasieskolan

0223-443 08

Rektor rektorsområde 3
Vuxenutbildningen

0223-445 21
eller 070-220 08 61

Hemsida

www.nvu.se

3.3 Informationsstrategi
Medarbetarna skall på ett professionellt sätt informera
om det omfattande arbetet som görs för att hitta de bästa
tänkbara individuella lösningarna för varje elev och
studerande inom ramen för Norra Västmanlands
Utbildningsförbund.
Marknadsplanen skall revideras årligen i september. En
noggrann uppföljning av de uppsatta målen skall göras
regelbundet i informationsverksamhetens alla delar.

Mer information finner du på:
www.nvu.se/vår politiska ledning
www.skolverket.se

