
Kvalitetsarbete i praktiken

Mallar för dokument 

Egna mallar för dokumentation är ett bra sätt att 
skapa struktur och påminna den som upprättar 
nya dokument om vilka delar som bör finnas 
med för att skapa systematik, kontinuitet och 
igenkänning.

Exempel på rubriker att ha med i skolgemensam-
ma dokument:
• Namn på dokumentet. Om det gäller en policy, 
plan, protokoll, riktlinjer, rapport, handbok, anmä-
lan, med mera.
• Datum för uppförande
• Syfte med dokumentet
• Beskrivning av vad som beslutats och som gäller 
för skolan
• Vem/vilka som skrivit dokumentet

• Förvaring av dokumentet
• Tillgänglighet (vilka ska kunna se dokumentet)
• Den tidsperiod som dokumentet omfattar

Handlingsplaner
Följande delar kan vara bra att ha med i en hand-
lingsplan: 
• Mål för insatsen
• Vad som ska göras
• Vem som är ansvarig
• Tidplan för genomförande
• Tidplan för uppföljning
• Utvärdering - när och hur?

Se fler folkhögskoleexempel på handlingsplaner på 
sverigesfolkhogskolor.se/kuffexempel

Vad ska 
göras?

Vem är 
ansvarig?

Tidplan för 
genomför-
ande

Tidplan för 
uppföljning

Utvärdering 
när?

Utvärdering 
hur?

Minska avhopp 
på Allmän kurs

Lärarlaget på 
Allmän kurs

Innevarande 
läsår

Avstämning-
ar var tredje 
månad

Terminsslutet 
våren 2021

Jämföra 
avhopp med 
tidigare år

Minska mats-
vinnet

Kökspersonal Höstterminen 
2020

Avstämningar 
varje månad

Februari 2021 Jämföra mäng-
den kastad mat 
med tidigare 
terminer.

Exempel på en grov mall över en handlingsplan



Vad Ansvarig Tid Kommu-
niceras 
till

Doku-
ment

Resurser Mål Resultat

Ta fram 
rutin för 
SYV-sam-
tal

SYV och 
kursansva-
rig på Ak

sept. Skolled-
ning, lärar-
lag på Ak, 
deltagare

Policy om 
rutin för 
SYV-sam-
tal på Ak

Extra 
SYV-tim-
mar

Deltagare 
har bättre 
koll på sin 
studiesitu-
ation

?

Upprätta 
samver-
kan med 
kurator/
syv/resur-
spersoal

Mentorer sept-okt Deltagare, 
admin. 
kursansva-
rig på Ak

Policy 
om när 
samverkan 
upprättas 
och vilka 
insatser 
som sätts 
in.

Möten 
mellan ku-
rator/syv/
resursper-
sonal och 
mentorer

Deltagare 
med ohäl-
sa fångas 
upp och 
följs upp 
kontinuer-
ligt

?

Anpassa 
scheman 
för delta-
gare med 
särsk. 
behov

Adminper-
sonal och 
kursansva-
rig på Ak

nov Skolled-
ning, 
deltaga-
re, CSN, 
kuraort/
syv/resur-
spersonal, 
mentorer  

Individuella 
scheman

Extra adm-
intimmar

Anpassad 
studiegång 
snarare än 
avhopp

?

Mallen kan sedan brytas ned i aktiviteter



Policydokument
En policy är en överenskommelse som tydliggör 
skolans grundläggande principer i en särskild 
fråga. Den ska fungera som ett stöd i att fatta 
genomtänkta beslut och upptäcka brister i orga-
nisationen. Det finns inga regler för hur en policy 
ska skrivas men den bör vara konkret, kortfattad 
och aktuell. 

En policy bör gälla för en längre tid, gärna flera år. 
I vissa organisationer kan en policy endast upp-
rättas på en särskild nivå och det kan vara värt 

att undersöka vad som gäller för just er. Den bör 
också beslutas och beslutet dokumenteras.

Innan ni börjar, ta reda på om det finns en lik-
nande eller redan gällande policy inom organisa-
tionen, som täcker det område ni vill tydliggöra. 
Utvärdera er policy regelbundet för att se om den 
fungerar som det var tänkt. Om inte, kan det vara 
en idé att revidera den.

Se fler folkhögskoleexempel på policydokument 
på sverigesfolkhogskolor.se/kuffexempel

Mall för att upprätta ett dokument för en policy


