Gotit har genomfört en
kartläggning av hur olika
skolor och huvudmän
utvecklat sin skoladministration.
Nu delar vi med oss
av resultatet!

En ny syn på
skoladministration

En utvecklad
skoladministration
leder till bättre elevresultat,
bättre ekonomi och ökad
medarbetartrivsel. Men för
att detta ska bli verklighet
krävs en ny syn på
skoladministrationen.

Vi har tagit
tempen på
skoladministrationen...

Vilka exempel finns det på att använda sin skoladministration på nya
sätt, och vilka effekter får det?
Det har varit grundfrågan i den kartläggning som Gotit gjort av
skoladministrationen vid olika skolor och huvudmän. Resultatet visar
på att skoladministrationen är en dold framgångsfaktor med stor
utvecklingspotential. I augusti släpper Gotit rapporten En ny syn på
skoladministration där du kan läsa om resultatet av kartläggningen.

CITAT UR RAPPORTEN
//...administrationen har kunnat arbeta

//...ett av de starkaste intrycken från

mer proaktivt med analys av elev- och

kartläggningen är att funktionen som

skoldata, vilket i sin tur gjort att man

skoladministratör både är odefinierad

kunnat vidta ändringar och insatser

och underutnyttjad...

för eleverna...
//... skolor med väl fungerande
//...exemplen har visat att man också

administration har tydliga arbets-

får effekt på fler områden, där

beskrivningar för sina administratörer,

kvalitetsarbetet förbättrats och

och även en strategi för hur och med

medarbetartrivseln ökat...

vad administratören ska arbeta...

//...en brist är att skolorna inte

//... en mycket stor potential i skol-

använder den information man

administratören om denne har

genererar för analys. Istället

förmågan och mandatet att arbeta

rapporteras den bara vidare utan

analytiskt och självständigt..

reflektion...

.

//...finns en förståelse för
administrativa uppgifter där de
gagnar eleverna. Om de däremot har
en otydlig mottagare, eller uppfattas
som rutininsamling blir toleransen
omedelbart väldigt låg...

Rapporten En ny syn på
skoladministration kommer
att finnas tillgänglig från och
med augusti 2019.
Intresserad av rapporten?
Kontakta info@gotit.se

...och nu
höjer vi tempen!
Nu vill vi självkart dela med oss av det vi sett under vår kartläggning. Från och med
augusti 2019 kommer vi att dela ut rapporten En ny syn på skoladministration kostnadsfritt på konferenser och mässor där Gotit medverkar.
Gotit avser också att genomföra en seminarieserie runt om i Sverige under hösten.
Där kommer rapporten En ny syn på skoladministration vara huvudtemat, och vi presenterar de viktigaste slutsatserna i rapporten. Du kommer också få möta representanter från skolor och huvudmän som gjort en strategisk utveckling av sin skoladministration. Som besökare på något av seminarierna får du också ett exemplar av
rapporten.
Gotit medverkar också gärna på andra konferenser, seminarier eller medarbetardagar som du eller någon annan anordnar. Kontakta Gotit för att boka medverkan.
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