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Sjundeå kommuns utvecklingsplan för bildnings- och
välfärdstjänster

SivKesu 2018 – 2019

Utvecklingsplanen för bildnings- och välfärdstjänster ersätter Utvecklingsplanen för den
kommunala utbildningsanordnaren (KuntaKesu) som godkänts av bildningsnämnden och som
endast beaktar tjänsterna inom småbarnspedagogik och grundläggande utbildning.

Den nya planen har uppgjorts för verksamhetsperioden 2018-2019 och då motsvarar den
bättre verksamheternas verksamhetskultur. I planen beaktar man utöver de bildnings- och
välfärdstjänster som kommunen själv producerar också de tjänster som kommunen
producerar tillsammans med andra kommuner eller samkommuner. Med tanke på det senare
beaktas tjänsterna i den mån som kommunen kan inverka på producerandet av dem och
deras nivå.

Planen är uppgjord för att motsvara de mål som ingår i den av kommunfullmäktige i Sjundeå
godkända kommunens nya strategi FGE 13.11.2017 § 118. För varje verksamhet har det
fastställts utvecklingsobjekt som hänför sig till målen i strategin, åtgärder för att genomföra
dem och utvärderingsmätare för dem. Vid behov fortsätter utvecklingsåtgärderna under
verksamhetsperioden 2019-2020.

I uppgörandet av planen har cheferna för resultatområdena och förmännen deltagit.
Personalen har haft möjlighet att kommentera planen.

Innehållet i utvecklingsplanen:

1) Verksamhetsmålet för bildnings- och välfärdstjänsterna
2) Sjundeå kommuns bildnings- och välfärdstjänster
3) Utvecklingsplanens mål, uppbyggnad, ansvar och utvärdering av verksamheten
4) Sjundeå kommuns strategi
5) Utvecklingsobjekt som motsvarar målen i kommunens strategi för bildnings- och

välfärdstjänsterna enligt serviceområde
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1. Verksamhetsmålet för bildnings- och välfärdstjänsterna

Bildnings- och välfärdstjänsterna viktigaste uppgift är att erbjuda sjundeåbor i alla åldrar samt
dem som tillbringar sin fritid i Sjundeå nycklar till välbefinnande och med hjälp av dem
redskap för ett gott liv.

Bild 1: Nycklar till ett gott liv

Målet är att Sjundeå kommuns bildnings- och välfärdstjänster i de nationella jämförelserna
hör till den högsta kvartalen inom verksamhetens alla delområden. För att uppnå målet ska
det för varje serviceområde fastställas verksamhetsmål för varje verksamhetsår.
Verksamhetsmålen ska vara i linje med kommunens strategi. Verksamhetsenheterna
beskriver i sina egna verksamhetsplaner, hur de genomförs de för dem uppställda målen.

Utvecklingsplanen stöder de ändringar som kommunen ska göra i sin serviceproduktion under
de närmaste åren.

2. Sjundeå kommuns bildnings- och välfärdstjänster

Sjundeå kommuns bildnings- och välfärdstjänster bildas av följande verksamheter:
· Småbarnspedagogiska tjänster
· Undervisningstjänster
· Elevvårdstjänster
· Bibliotekstjänster
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· Ungdomstjänster
· Idrottstjänster
· Kulturtjänster

Sjundeå kommun skaffar eller producerar följande tjänster, som är underställda
bildningsnämnden, antingen av samkommuner eller genom avtal med andra kommuner:

· Kollektivtrafik och logistiktjänster
· Svenskspråkig grundläggande utbildning i årskurserna 7-9
· Andra stadiets yrkesutbildningstjänster (Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Luksia)
· Undervisningstjänster vid medborgarinstitut och folkhögskolor
· Grundläggande utbildning i konst

Bildnings- och välfärdstjänster produceras enligt de nationella anvisningar och enligt
kommunens värden, vision och strategi. I all verksamhet betonas en hållbar utveckling.

Bild 2. Sjundeå kommuns bildnings- och välfärdstjänster

Småbarnspedagogik

Varje barn under skolåldern har rätt till småbarnspedagogik. Tjänsterna inom
småbarnspedagogik är en viktig verksamhetshelhet inom tjänster och stöd för barnfamiljer
innan barnet börjar i skolan.

Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran,
undervisning och vård, i vilken i synnerhet pedagogiken betonas. Småbarnspedagogikens
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uppgift är att för barnfamiljer i Sjundeå producera och utveckla småbarnspedagogikstjänster
enligt lagen om småbarnspedagogik och förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande
utbildning. Småbarnspedagogikens främsta mål är att främja och stödja barnen övergripande
växande, lärande och välbefinnande.

Sjundeå kommun erbjuder småbarnspedagogik på både finska och svenska. I de
småbarnspedagogiska tjänsterna ingår kommunala daghem, kommunal familjedagvård,
avgiftsfri förskoleundervisning, småbarnspedagogik som kompletterar
förskoleundervisningen samt hemvårdsstödet för barn under 3 år. Utöver detta har
barnfamiljer som bor i Sjundeå möjlighet att delta i småbarnspedagogik hos privata
serviceproducenter av småbarnspedagogik. I enlighet med bildningsnämndens beslut
16.5.2018 införs i kommunen från och med 1.1.2019 småbarnspedagogikens
inkomstrelaterade servicesedel hos serviceproducentenheter både i kommunen och utanför
kommungränserna som godkänts som serviceproducenter. Den småbarnspedagogik och
förskoleundervisningen som ingår i den utvecklas genom att stöda kontinuiteten i årskurserna
1-2 i den grundläggande utbildningen. Till följd av den nya lagen om småbarnspedagogik som
trädde i kraft 1.9.2018 är småbarnspedagogiken en allt starkare del av det finska fostrings-
och utbildningssystemet.

Verksamheten styrs av följande författningar: Lagen om småbarnspedagogik, lagen om
grundläggande utbildning, grunderna för förskoleundervisningsplanen, grunderna för planen
för småbarnspedagogik, lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogik, lagen om stöd för
hemvård och privat vård av barn, lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal
inom socialvården, lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården.

Grundläggande utbildning

Den grundläggande utbildningen erbjuder i enlighet med lagen om grundläggande
utbildningen eleverna möjlighet till skapande av en omfattande allmänbildande grund och
utförande av läroplikten. Den grundläggande utbildningens mål är att är att stödja elevernas
utveckling till humana och etiskt ansvarsfulla samhällsmedlemmar samt ge sådan vetskap och
sådana färdigheter som behövs i livet. Den ska ge eleverna förutsättningar och behörighet för
studier på andra stadiet. Den ska hjälpa eleverna att hitta sina egna styrkor och att med hjälp
av lärandet bygga en framtid. Den grundläggande utbildningen ska erbjuda eleverna
möjlighet att på ett mångsidigt sätt utveckla sin kompetens. Den ska ge eleverna en positiv
identitet som människor, lärande individer och samhällsmedlemmar. Undervisningen ska
främja delaktighet, individens och samhällets välbefinnande och en hållbar livsstil samt stödja
elevernas utveckling till medlemmar i ett demokratiskt samhälle. Undervisningen ska därtill
trygga tillräcklig jämlikhet inom utbildningen i hela landet.

Sjundeå kommun erbjuder under läsåret 2018-2019 följande tjänster inom den
grundläggande utbildningen:

· Finskspråkig grundläggande utbildning, årskurserna 1-9
· Svenskspråkig grundläggande utbildning, årskurserna 1-6

För de svenskspråkiga eleverna i den grundläggande utbildningens årskurser 7-9 anvisas i
enlighet med Sjundeå kommuns elevantagningsprinciper närskolan antingen i Källhagens
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skola som upprätthålls av Lojo stad eller Winellska skolan som upprätthålls av Kyrkslätts
kommun.

I läroplanen för den grundläggande utbildningen och i skolornas läsårsspecifika
verksamhetsplaner beskrivs skolornas verksamhet och de stödtjänster som hänför sig till
undervisningen noggrannare.

Elevvårdstjänsterna beskrivs i Elevvårdsplanen som är bifogad till läroplanen.

Verksamheten styrs av följande författningar: Lagen om grundläggande utbildning,
förordningen om grundläggande utbildning, grunderna för läroplanen för den
grundläggande utbildningen, Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom
undervisningsväsendet

Bibliotekstjänster

Kommunen har till uppgift att sörja för verksamheten vid allmänna bibliotek. En kommun kan
ordna ett allmänt biblioteks verksamhet själv eller i samverkan med andra kommuner eller på
något annat sätt.

Kommunen ska höra sina invånare i viktiga beslut som gäller de allmänna biblioteken inom
ramen för sin skyldighet att se till att invånarna har möjligheter att delta och påverka.
Kommunen ska vid behov samarbeta med andra myndigheter, aktörer inom
biblioteksområdet och andra sammanslutningar.

Ett allmänt bibliotek har till uppgift att erbjuda tillgång till material, information och kulturellt
innehåll, tillhandahålla en mångsidig och tidsenlig samling, främja läsning och litteratur,
tillhandahålla informationstjänster, handledning och stöd vid inhämtning och användning av
information och för att främja en mångsidig läskunnighet, erbjuda lokaler för lärande,
fritidsintressen, arbete och medborgarverksamhet samt främja en samhällelig och kulturell
dialog.

Sjundeå kommun erbjuder bibliotekstjänster i biblioteket som ligger i kommunens centrum.
I enlighet med kommunens läroplaner för förskoleundervisning och grundläggande utbildning
fungerar biblioteket som skolornas skolbibliotek och lärmiljö.

Verksamheten styrs av följande författningar: Lagen om allmänna bibliotek

Ungdomstjänster

Ungdomsarbetet och ungdomspolitiken ingår i kommunens uppgifter. Kommunen med
hänsyn till de lokala förhållandena skapa förutsättningar för ungdomsarbetet och -
verksamheten genom att ordna tjänster och lokaler avsedda för unga samt genom att stöda
de ungas medborgarverksamhet.

Kommunen ska vid behov samarbeta med andra myndigheter som producerar service för
unga samt med de unga, deras familjer, förningar inom ungdomsbranschen, församlingar och
andra aktörer som utför ungdomsarbete.

Ungdomstjänsterna ordnar verksamhet för sjundeåbor i åldern 11-29. Sjundeå kommun
erbjuder de unga öppen lokalverksamhet enligt Walkers-konceptet. I verksamheten deltar
också frivilliga vuxna som utbildas till frivilligarbetet i Walkers. I det uppsökande
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ungdomsarbetets uppgift ingår att komma i kontakt med unga som har behov av stöd och
hjälpa henne/honom att omfattas av sådana tjänster och annat stöd, som främjar den ungas
växande, delaktighet i samhället och övrig livskontroll samt tillträde till utbildningar och
arbetsmarknaden. Verksamheten grundar sig på den ungas frivillighet och på samarbete med
den unga.

Arbetsverkstaden Ström erbjuder rehabiliterande arbetsverksamhet vars uppgift är att med
hjälp av handledning förbättra den ungas möjligheter att få en studieplats, slutföra studierna
och komma ut på den öppna arbetsmarknaden eller till en annan behövlig tjänst. Syftet med
arbetsverkstadsverksamheten är att förbättra den ungas färdigheter i livskontroll samt att
främja den ungas växande, självständighet och delaktighet i samhället. Arbetsverkstaden
fungerar också som rehabiliterande arbetsverksamhet för vuxna.

Ungdomsväsendet ansvarar för och koordinerar ungdomsfullmäktiges praktiska verksamhet.

Ungdomstjänsterna ordnas vid behov i samarbete med andra aktörer verksamhet under lov
samt olika evenemang och tillställningar för unga.

Verksamheten styrs av följande författningar: Kommunallagen, ungdomslagen, lagen om
arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, lagen om organisering av det förebyggande
rusmedelsarbetet, barnskyddslagen, statsrådet förordning om ungdomsarbetet och
ungdomspolitik.

Idrottstjänster

Kommunen ska skapa förutsättningar för kommuninvånarnas idrottsutövning genom att

1) ordna idrottstjänster samt motion som främjar hälsa och välbefinnande med tanke på
olika målgrupper;

2) stödja medborgarverksamhet, medräknat föreningsverksamhet, samt
3) bygga och driva idrottsanläggningar.

Uppgifter ska inom kommunerna skötas i samarbete mellan olika sektorer samt genom att
kommunerna utvecklar det lokala samarbetet, samarbetet mellan kommunerna och det
regionala samarbetet och vid behov svarar för andra verksamhetsformer som lämpar sig för
de lokala förhållandena och behoven.

Sjundeå kommuner upprätthåller fyra sportplaner och två badplatser. I kommunens centrum
ligger en bollhall. Dessutom får kommuninvånarna använda Svenska skolans gymnastiksal. I
kommuncentrum finns därtill en tennisplan, motionsbana / skidspår, skate- och parkourpark,
bmx-bana och en frisbeegolf-bana.

Kommunen delar årligen ut särskilda bidrag till de idrotts- och sportföreningar som är
verksamma i området.

Verksamheten styrs av följande författningar: Idrottslagen

Kulturtjänster

Kommunen ska främja, stöda och organisera kulturverksamheten i kommunen. Kommunerna
skall också ordna möjligheter för kommuninvånarna att få grundundervisning i konst samt
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sådan undervisning inom olika konstområden som stöder amatörer. Kulturtjänster
produceras i samarbete med kommunens andra aktörer samt med tredje sektorn.

Sjundeå kommun stöder kulturorganisationer och -föreningar som är verksamma i
kommunen med särskilda bidrag.

Verksamheten styrs av följande författningar: Lagen om kommunernas kulturverksamhet

Kollektivtrafiks- och logistiktjänster

Sjundeå kommun är medlem i Samkommunen Helsingforsregionens trafik. HRT svarar för
ordnandet och utvecklandet av kollektivtrafiken. Kommuninvånarna har möjlighet att
använda alla HRT:s tjänster på hela HRT:s verksamhetsområde. De mest betydande
kollektivtrafiktjänsterna i Sjundeå är tågtrafiken och busstrafiken. Kommunens egna
Nyckellinjer har bifogats till en del av HRT:s servicenätverk. Sjundeå kommun samarbetar
inom kollektivtrafikärenden aktivt med HRT, NTM-centralen och de övriga kommunerna i
Västnyland. Nyckellinjernas specialtransporter sköter om de specialtransporter och
mattransporter som avses i handikapplagen och äldreomsorgslagen.

Verksamheten styrs av följande författningar: Kollektivtrafiklagen, lagen om service och stöd
på grund av handikapp, lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och
om social- och hälsovårdstjänster för äldre

Svenskspråkig grundläggande utbildning i årskurserna 7-9

Källhagens skola som upprätthålls  av Lojo stad och som är  verksam i  en skolfastighet som
delvis ägs av Sjundeå kommun, är närskola för de svenskspråkiga elever i årskurs 7-9 som bor
i kommuncentrum och norr om kommuncentrum. Skolan iakttar Lojo stads läroplan för den
grundläggande utbildningen.

Närskola för de svenskspråkiga elever i årskurs 7-9 som bor i södra Sjundeå är enligt de
gällande elevantagningsprinciperna Winellska skolan som upprätthålls av Kyrkslätts kommun.
Skolan iakttar Kyrkslätts kommuns läroplan för den grundläggande utbildningen.

Verksamheten styrs av följande författningar: Lagen om grundläggande utbildning,
förordningen om grundläggande utbildning, grunderna för läroplanen för den grundläggande
utbildningen 2016

Andra stadiets yrkesutbildningstjänster (Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Luksia)

Syftet med andra stadiets yrkesutbildning är att förbättra och upprätthålla befolkningens
yrkeskompetens, ge möjlighet att påvisa yrkeskompetens oberoende av hur den förvärvats,
utveckla arbets- och näringslivet och svara på dess kompetensbehov, främja sysselsättningen,
ge färdigheter för företagande och kontinuerligt upprätthållande av arbets- och
funktionsförmågan samt stödja livslångt lärande och yrkesutveckling. Målet för utbildningen
är dessutom att stödja de studerandes utveckling till goda, harmoniska och bildade människor
och samhällsmedlemmar och att ge dem sådana kunskaper och färdigheter som de behöver
med tanke på förutsättningarna för fortsatta studier, yrkesutveckling, fritidsintressen och en
mångsidig personlighetsutveckling.
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Sjundeå kommun är medlem i samkommunen för yrkesutbildning Luksia. Undervisning
ordnas både i Lojo och i Vichtis.

Verksamheten styrs av följande författningar: Lagen om yrkesutbildning, statsrådets
förordning om yrkesutbildning

Undervisningstjänster vid medborgarinstitut och folkhögskolor

Det fria bildningsarbetet syftar till att utifrån principen om livslångt lärande anordna
utbildning som stöder sammanhållningen och jämlikheten i samhället samt ett aktivt
medborgarskap.

Målet för undervisningen inom det fria bildningsarbetet är att främja individers mångsidiga
utveckling, välmående och välfärd och att främja demokrati, pluralism, hållbar utveckling,
kulturell mångfald och internationalism. Det fria bildningsarbetet kännetecknas av studier
efter eget val, samhörighet och delaktighet.

Sjundeå kommun är en Hiisi instituts medlemskommuner. Institutet erbjuder sjundeåbor
finskspråkiga medborgarinstitutstjänster. Kyrkslätts medborgarinstitut erbjuder
sjundeåborna motsvarande svenskspråkiga tjänster. Undervisning ordnas i Sjundeå kommun
varje läsår enligt institutens undervisningsutbud.

Sjundeå kommun är en av den svenskspråkiga Västra Nylands Folkhögskolans ägarkommuner.
Folkskolan som finns i Raseborg, erbjuder möjligheten att studera på ettåriga studielinjer
inom olika konstformer och vetenskapliga ämnen. Skolan erbjuder också möjligheten för de
sjundeåelever som utfört grundskolan att höja vitsorden i avslutningsbetyget på en tionde
klass.

Verksamheten styrs av följande författningar: Lagen om fritt bildningsarbete

Grundläggande konstundervisning

Med grundläggande konstundervisning avses sådan målinriktad och från nivå till nivå
fortskridande undervisning inom olika områden av konsten som i första hand riktar sig till
barn  och  unga  och  som  samtidigt  ger  eleverna  förmåga  att  uttrycka  sig  och  söka  sig  till
yrkesutbildning och utbildning på högre nivå inom konstområdet i fråga. I samband med
grundläggande konstundervisning kan också ordnas annan verksamhet som främjar konsten.

Sjundeå kommun erbjuder grundläggande musikkonstundervisning i samarbete med Lojo
musikinstitut och Kyrkslätts musikinstitut.

Verksamheten styrs av följande författningar: Lag om grundläggande konstundervisning

3. Utvecklingsplanens mål, uppbyggnad, ansvar och utvärdering av verksamheten

Sjundeå kommuns utvecklingsplan för bildnings- och välfärdstjänster följer kommunens
strategi. För var och en bildnings- och välfärdstjänst har det fastställts årliga mål enligt
delområdena i strategin, utvecklingsåtgärder och utvärdering av utvecklingsverksamheten. I
utvecklandet av verksamheterna beaktar man de nationella bestämmelser och anvisningar
som styr var och en verksamhet.
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Ansvar

· Förtroendemannaorganen: Ge strategiska riktlinjer för verksamheterna
· Förvaltningen: Utse ansvar för verksamheterna och administrera dem
· Cheferna för resultatområdena och enheterna: Ledandet av verksamheterna
· Personal: Verkställandet av verksamheterna

Utvärdering av verksamheten

I verkställandet av planen utnyttjas principen för kontinuerligt förbättrande (bl.a. Lean-
metoden). Verksamheterna utvärderar i de egna verksamhetsberättelser hur verksamheten
har förverkligats och hur målen har uppnåtts. I utvärderingen utnyttjas de
utvärderingsmetoder som kommunen har till sitt förfogande:

· CAF-kvalitetsutvärdering
· Den grundläggande utbildningens kvalitetsutvärdering och tillämpningen av den för

småbarnspedagogiken
· Kommuninvånarbarometern
· Enkäter om kommuninvånarnas välbefinnande
· Nationell utvärdering av inlärningsresultaten
· Statistiken för de allmänna biblioteken i Finland
· Sovari - mätare av den sociala förstärkningen
· Nuorisotilastot.fi
· Statistik från uppföljningen av ungdomsgarantin
· Ungdomsbarometern

Dessutom beaktas i utvärderingen av verksamheten andra eventuella nationella, regionala
och lokala enkäter, mätare och utredningar som beskriver kvaliteten på verksamheten.

Resultaten av de utförda utvärderingarna av verksamheterna presenteras för
bildningsnämnden bland annat i samband med behandlingen av bokslutet.

4. Sjundeå kommuns strategi

I Sjundeå kommuns strategi fastställs kommunens fyra viktiga strategiska mål och
kommunens värden. Strategin har i helhet presenterats i kommunens budget och på
webbplatsen www.sjundea.fi.

Kommunens vision 2030:

Sjundeå är en naturnära, till livsmiljön säker och levande tvåspråkig kommun som är en
del av metropolområdet.

Kommunen erbjuder sina invånare, sin personal och företagen i kommunen en hållbar och
kvalitativ boende- och verksamhetsmiljö.

Kommunens värden:

1) Hållbar utveckling och ansvarighet
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2) Tolerans och trygghet

3) Partnerskap och inriktning på invånarna

5. Utvecklingsobjekt som motsvarar målen i kommunens strategi för bildnings- och
välfärdstjänsterna enligt serviceområde

A. Aktiv och växande kommun

Vi utvecklar Sjundeå som en livskraftig tvåspråkig kommun, i vilken både invånare, företag
och företagare har bra att leva och verka.

Kommunens roll och uppgifter ändras när social- och hälsovårdstjänsterna övergår till
landskapen inom de närmaste åren. Hos kommunen förblir ansvaret för att på ett
övergripande och mångsidigt sätt upprätthålla och främja invånarnas välbefinnande.

Bildnings- och välfärdstjänster av hög kvalitet och som tar hänsyn till kommuninvånarnas
olika livsskeden är viktiga för kommunens dragningskraft och framgång. De lockar nya
invånare till kommunen och ger mervärde för boendet och företagandet i Sjundeå.
Tjänsterna gör det lättare för de nya invånarna att känna sig hemma och att anta identiteten
som sjundeåbo. De lockar också till att tillbringa fritiden i Sjundeå.

Den strategiska tyngdpunkten i bildnings- och välfärdstjänsternas utvecklingsplan är utveckla
de interna och externa verksamheterna som en helhet.

Utvecklingsobjekt

Småbarnspedagogik

Målsättning Åtgärder Utvärdering av
verksamheten

Utveckla barnens
inlärningsfärdigheter

Införandet av metoder som
stöder den sociala och
emotionella utvecklingen.

Personalen har systematiskt
tagit i bruk metoder och
behövlig utbildning har
ordnats.

Förbättra
inlärningsresultaten

Utvecklandet av en enhetlig
förskole- och
nybörjarundervisning
(årskurserna 1-2).

Utvecklingsplanen har
utarbetats tillsammans med
nybörjarundervisningen.

Det har ordnats fortbildning
för lärarna.

Förskoleelevernas
individuella planer för
lärande har uppgjorts
31.12.2018.
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Mångsidigt förbättrande av
barnens läskunnighet med
hjälp av olika metoder.

Metoderna har tagits i buk
under verksamhetsperioden
2018-2019.

Inledandet av
språkduschverksamheten.
För barn i åldern 5-6: frivillig
språkduschverksamhet i det
andra inhemska språket
erbjuds.

Verksamheten har inletts.
Omfattningen av
verksamhet / vecka
Antalet barn som deltagit i
verksamheten under
verksamhetsperioden 2018-
2019.

Ordnandet av S2-
undervisningen (finska som
andra språk) i
småbarnspedagogiken och
förskoleundervisningen.

Barnets individuella S2-
observation och en
inledande kartläggning samt
en blankett för
kartläggandet av barnets
språkmiljö har tagits i bruk
och personalen utbildats
1.9.2018. Inom de
småbarnspedagogiska
tjänsterna har det uppgjorts
anvisningar för finska som
andra språk fr.o.m.
1.9.2018.

Utvecklandet av samarbetet
mellan de kommunala och
privata
serviceproducenterna av
småbarnspedagogik

Utvecklandet av
samarbetsmodellen
(kommunen och privata
serviceproducenter).

Samarbetsmodellen har
utvecklats och tagits i bruk
senast 31.7.2019.

Grundläggande utbildning

Målsättning Åtgärder Utvärdering av
verksamheten

Förbättra
inlärningsresultaten

Ökande av användningen av
data- och
kommunikationsteknologi i
undervisningen och
lärandet.

Användningen av den
elektroniska lärmiljön under
läsåret 2017-18 jämfört
med läsåret 2018-19

Utvecklande av
mångvetenskapliga
lärområden och stödandet
av mångsidig kompetens.

Skolorna presenterar de
noggrannare åtgärderna och
utvärderingen av dem i sina
verksamhetsplaner och -
berättelser.
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Utvecklandet av
utvärderingen av lärandet
samt att göra utvärderingen
mångsidigare.

Undervisningspersonalen
har utbildats 31.5.2019.

Förbättra läskunnigheten . Skolorna presenterar de
noggrannare åtgärderna och
utvärderingen av dem i sina
verksamhetsplaner och -
berättelser. Den
grundläggande utbildningen
i Sjundeå deltar i den
nationella uppföljnings-
undersökningen.

Utvecklandet av en enhetlig
förskole- och
nybörjarundervisning
(årskurserna 1-2).

Utvecklingsplanen har
utarbetats tillsammans med
nybörjarundervisningen.

Det har ordnats fortbildning
för lärarna.

Elevernas individuella
planer för lärande har
uppgjorts.

Tidigarelägga
undervisningen i
främmande språk till
årskurserna 1-2.

Läroplanerna har uppgjorts
och undervisningen har
inletts senast 31.7.2019.

Bibliotekstjänster

Målsättning Åtgärd Utvärdering av
verksamheten

Utveckla bibliotekslokalen
och tjänsterna samt göra
dem mångsidigare

Förnyandet av
bibliotekslokalen till en lär-
och kulturlokal som
betjänar olika
användargrupper
(investering).

Genomförd 31.12.2018.

Utvecklandet av bibliotekets
datanätverk och apparater
(investering).

Genomförd 31.12.2018.

Från låneanstalt till bibliotek
(RFV-projekt): bruktagning
av självbetjänings- och
mobilapparater.

Genomförd 31.12.2018.
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Integrerande av
bibliotekstjänsterna i den
grundläggande utbildningen
och småbarnspedagogiken

Utvecklandet av samarbetet
mellan
småbarnspedagogiken och
den grundläggande
utbildningen.

Utvecklingsplanen har
uppgjorts och samarbetet
inletts.

Mångsidiga och mobila
samlingar samt moderna
webbtjänster.

Införandet av det nya
bibliotekssystemet och
kundgränssnittet.

Det nya bibliotekssystemet
och grundgränssnittet har
tagits i bruk 30.9.2018.

Det nya kundgränssnittet
har tagits i bruk 31.12.2018.

Ungdomstjänster

Målsättning Åtgärd Utvärdering av
verksamheten

Förtydligande av
klientprocesserna inom
arbetsverkstadsverksamhet
en

Beskrivande av
arbetsverkstadens
klientprocesser och
förtydligande av de olika
aktörernas ansvar.

Klientprocesserna och
aktörernas ansvar har
beskrivits 31.7.2019

Kvalitetsmässig utveckling
av verksamheten i
arbetsverkstaden

Införandet av en
omfattande utvärderings-
metod för kvaliteten av
verksamheten.

Införandet av
kvalitetsutvärderingen och
utförandet av utvärderingen
av verksamheten har inletts
31.7.2019.

Social förstärkning inom
ungdomsarbetet

Befästandet av
användningen av
klientmätarna inom
ungdomsarbetet.

Sovari-mätaren har tagits i
bruk inom det uppsökande
ungdomsarbetet
31.12.2018.

En webbaserad
kundresponsblankett har
tagits i bruk för Walkers
kunder 31.7.2019.

Utvecklandet av digitala
tjänster

Uppgörande och
verkställande av en plan för
digitalt ungdomsarbete
samt att befästa den till en
del av ungdoms-
verksamhetens dagliga
verksamhet i samarbete
med kommunens andra
aktörer.

Projektet Ungas diginycklar
har startats 1.1.2019 och
genomförts 31.12.2019.
Genomförda åtgärder fram
till 31.7.2019.
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Idrottstjänster

Målsättning Åtgärd Utvärdering av
verksamheten

Förnyande av
bokningssystemet för
idrottsplatser

Införandet av det nya
bokningssystemet.

Systemet har tagits i bruk
31.12.2018

Ökande av
idrottsmöjligheterna

Uppgörande av en
behovsutredning för de
idrottsplatser som
kommunen upprätthåller.

Planen uppgjord fram till
31.7.2019.

Ökande av cyklingen inom
idrottandet

Uppgörande av ett
cykelpolitiskt program.

Uppgörandet av
programmet har inletts
senast 31.8.2019 och
uppgjorts senast
31.12.2019.

Stödande av
föreningsverksamhet

Justerande av utdelnings-
grunderna för bidrag.

Utdelningsgrunderna har
förnyats 31.12.2018.

Kulturtjänster

Målsättning Åtgärd Utvärdering av
verksamheten

Förnyande av
bokningssystemet för
kulturplatser

Införandet av det nya
bokningssystemet.

Systemet har tagits i bruk
31.12.2018.

Utvecklandet av
kommunens kulturtjänster

Uppgörandet av
utvecklingsplanen
tillsammans med tredje
sektorn.

Planen uppgjord 31.7.2019.

Stödande av
föreningsverksamhet

Justerande av utdelnings-
grunderna för bidrag.

Utdelningsgrunderna har
justerats 31.12.2018.

Kollektivtrafiks- och logistiktjänster

Målsättning Åtgärd Utvärdering av
verksamheten

Utvecklandet av
kollektivtrafikförbindelser

Integrerandet av
Nyckellinjerna till en del av
HRT-tjänsterna.

Integreringen genomförd
fram till 31.12.2018.

Svenskspråkig grundläggande utbildning i årskurserna 7-9

Målsättning Åtgärd Utvärdering av
verksamheten
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Utvecklandet av en enhetlig
lärstig

Förenhetligandet av de
skolspecifika läroplanerna.

Sjundeå svenska skolans
läroplan (verksamhetsplan)
har kontrollerats i
samarbete med Källhagens
skola och Winellska skola
31.7.2019.

Andra stadiets yrkesutbildningstjänster (Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Luksia)

Målsättning Åtgärd Utvärdering av
verksamheten

Stödandet av Luksias
attraktionskraft

Utvecklandet av
kommunens och Luksias
samarbete.

Eventuella samarbetsformer
har utretts i samarbete med
Luksia 31.7.2019.

Medborgarinstitut och folkhögskolor

Målsättning Åtgärd Utvärdering av
verksamheten

Utvecklandet av medborgar-
institutsverksamheten

Förnyande av samarbets-
avtalet med Hiisi institut.

Avtalet har förnyats
31.7.2019.

Uppdaterande av
samarbetsavtalet med
Kyrkslätts medborgarinstitut

Avtalet har uppdaterats
31.7.2019.

Grundläggande konstundervisning

Målsättning Åtgärd Utvärdering av
verksamheten

Utvecklandet av den
grundläggande
konstundervinsingen

Uppdaterande av avtalen
som berör grundläggande
konstundervisning.

Avtalen har uppdaterats
31.7.2019.

B. Välmående och lyckliga invånare

Vi utvecklar och genomför servicelösningar som stöder välbefinnandet. I centrum för
kommunens utvecklingsarbete finns den välmående och lyckliga individen samt samhället.
Som en s.k. wellnesskommun är Sjundeå framför allt trygg, trivsam och naturnära.

Mångsidiga bildnings- och välfärdstjänster som är av hög kvalitet och lätt tillgängliga
främjar den överkommunala och kulturella dialogen, det livslånga lärandet, det mångsidiga
utvecklandet av sig själv, fritidsverksamheterna, arbetandet och medborgarverksamhet,
kommuninvånarnas och samfundens välbefinnande samt den hållbara utvecklingen. Dessa
utgör grunden för ett gott och lyckligt liv i Sjundeå.
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Bildnings- och välfärdstjänsterna är de viktigaste tjänsterna vid förebyggandet av utslagning.
Välmående invånare skapar en trygg, livskraftig och verksamhetsmässigt aktiv kommun, där
den kulturella mångfalden upplevs som en rikedom och som en möjliggörare av nya
verksamhetssätt. I planerandet och utvecklandet av tjänsterna beaktas behoven som
kommuninvånarna i olika åldrar har samt förutses de ändringar som sker i samhället.

Utvecklingsobjekt

Småbarnspedagogik

Målsättning Åtgärd Utvärdering av
verksamheten

Ökande av barnens
välbefinnande

Uppdaterande av
förskoleundervisningens
och den grundläggande
utbildningens
elevvårdsplan,
kontrollerande av
processerna samt
införandet av förnyade
funktioner.

Planen har godkänts i
nämnden, processerna har
gåtts igenom och tagits i
bruk 31.5.2019.

Kontrollerandet av
processerna för stöd för
växande och lärande och
införandet av de nya
processerna.

Planen har godkänts och
tagits i bruk 31.7.2019.

Förbättrandet av
säkerhetsfaktorer och
uppdaterande av planerna i
verksamhetsenheterna

Uppdaterande av
säkerhetsplanerna i de
småbarnspedagogiska
verksamhetsenheterna.

Planerna har uppdaterats
31.12.2018.

Grundläggande utbildning

Målsättning Åtgärd Utvärdering av
verksamheten

Utvecklandet av elevernas
delaktighet

Utvecklandet av
elevkårsverksamheten.

Den till elevkårerna riktade
enkäten om utgångsläget
under höstterminen 2018
och den utgående från
enkätens resultat
utarbetade
utvecklingsplanen.

Förbättrandet av elevernas
välbefinnande

Utvecklande av åtgärder
som förebygger mobbning.

Skolorna presenterar sina
åtgärder i de egna
verksamhetsplanerna och
utvärderar verksamheten i
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sina
verksamhetsberättelser.

Utvecklande av Skolan i
rörelse-verksamheten.

Verksamhetsplanen för
Skolan i rörelse har
uppgjorts.
Nya möbler skaffade.
Gemensamma
idrottsevenemang har
ordnats för skolorna.

Uppdaterande av
förskoleundervisningens
och den grundläggande
utbildningens
elevvårdsplan,
kontrollerande av
processerna samt
införandet av förnyade
funktioner.

Planen har godkänts i
nämnden, processerna har
gåtts igenom och tagits i
bruk 31.5.2019.

Kontrollerande av
processerna inom särskilt
stöd.

Processerna har godkänts
och tagits i bruk 31.12.2018.

Utvecklandet av elevernas
fritidsverksamheter

Utvecklandet av skolornas
klubbverksamhet.

Planen har uppdaterats
31.12.2018.

Klubbutbudet under läsåret
2018–2019 jämfört med
läsåret 2017–2018.

Bibliotekstjänster

Målsättning Åtgärd Utvärdering av
verksamheten

Ökande av användningen av
biblioteket och dess
material

Uppgörande av en
samlingspolitik
(anskaffningar,
avskrivningar, förvaringar,
samarbete) i samarbete
med Helle-biblioteken.

Planen uppgjord
31.12.2019.

De allmänna bibliotekens
nyckeltal åren 2019, 2018
och 2017:

· Antalet användare
· Anvisningar för

informationssökning
· Lånemängdernas

och användningen av
e-material
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Utvecklandet av multi-
litteracitetfärdigheterna och
färdigheterna för att klara
av den digitala tidsperioden
bland kommuninvånare i
alla åldrar

Det av
Regionalförvaltningsverket i
Södra Finland finansierade
projektet Diginycklar för
alla: kundtillställningar,
utvecklande av
bibliotekspersonalens
färdigheter.

Projektet har startat
1.1.2019 och genomförts
31.1.2019.

Ungdomstjänster

Målsättning Åtgärd Utvärdering av
verksamheten

Utvecklandet av de ungas
delaktighet

Etablerande av
ungdomsfullmäktiges
verksamhet.

Ungdomsfullmäktige
presenterar sin egen
utvärdering av
verksamheten år 2018 i
samband med bokslutet.

Öka delaktigheten i alla
verksamheter inom
ungdomstjänsterna.

Åtgärderna för att öka
delaktigheten har
presenterat i
ungdomstjänsternas
verksamhetsplan och
utvärderats i
verksamhetsberättelsen för
år 2018.

Förebyggande av de ungas
utslagning

För att minska
ungdomsarbetslösheten
ordnas kampanjen
Nollställandet av
ungdomsarbetslösheten.

Arbetslöshetsstatistiken för
personer under 25 år
4/2019.

Öka det sektorsgränserna
överskridande samarbetet
inom ungdomstjänsterna
(exempelvis samarbetet
med skolorna).

Åtgärderna för att öka
delaktigheten har
presenterats i
ungdomstjänsternas
verksamhetsplan och
utvärderats i
verksamhetsberättelsen för
år 2018.
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Idrottstjänster

Målsättning Åtgärd Utvärdering av
verksamheten

Utvecklandet av
specialgruppernas
idrottsmöjligheter

Deltagandet i det nationella
projektet.

Projektet har startat
31.12.2018.
Genomförda åtgärder fram
till 31.7.2019.

Kulturtjänster

Målsättning Åtgärd Utvärdering av
verksamheten

Utvecklandet av
kommunens
kulturverksamhet

Uppgörande av planen för
kommunens
kulturverksamhet och
förnyande av de egna
kulturevenemangen

Planen uppgjord och tagits i
bruk 31.7.2019.

Kollektivtrafiks- och logistiktjänster

Målsättning Åtgärd Utvärdering av
verksamheten

Förbättrandet av kvaliteten
på interna transporter

Genomförande av
kundenkäten för handikapp-
och seniorservicen.

Enkäten genomförd
31.12.2018.

Svenskspråkig grundläggande utbildning i årskurserna 7-9

Målsättning Åtgärd Utvärdering av
verksamheten

Utvecklandet av
delaktigheten

Plan för att förbättra
delaktigheten bland
sjundeåeleverna i
årskurserna 7-9 i ärenden
som berör kommunen.

Planen uppgjord 31.7.2019.

Andra stadiets yrkesutbildningstjänster (Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Luksia)

Målsättning Åtgärd Utvärdering av
verksamheten

Utvecklandet av
delaktigheten

Plan för att utveckla
delaktigheten bland
sjundeåeleverna i Luksia i
ärenden som berör
kommunen.

Planen uppgjord 31.7.2019.
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Medborgarinstitut och folkhögskolor

Målsättning Åtgärd Utvärdering av
verksamheten

Utvecklande av den vuxna
befolkningens hobby- och
utbildningsmöjligheter

Göra utbildningsutbudet
mångsidigare.

Utbildningsutbudet
höstterminen 2019 jämfört
med vårterminen 2017.

Grundläggande konstundervisning

Målsättning Åtgärd Utvärdering av
verksamheten

Utvidgande av
grundläggande konst-
undervisning till bildkonst

Utreda möjligheten att
erbjuda sjundeåborna
grundläggande konst-
undervisning inom
bildkonst.

Utredning uppgjord
31.7.2019.

C. Kunnig, välmående och serviceinriktad personal

Vi bidrar till att upprätthålla och utveckla yrkeskunnigheten och kompetensen i vår
arbetsgemenskap och bland våra arbetstagare. Vi inkluderar och engagerar personalen till
att tillägna nya verksamhetsmodeller. Genom att ta hand om personalens välbefinnande,
orkande i arbetet och arbetsförmåga är vår verksamhet som helhet effektiv och ger bättre
resultat.

Personalen inom bildnings- och välfärdstjänsterna utvecklar sin kompetens, sitt
verksamhetsområde och därmed hela bildningsavdelningens verksamhetskultur och tjänster
genom att inkludera och höra på kommuninvånarna. Behörighetsgraden för personalen inom
bildnings- och välfärdstjänsterna ska vara 100 %. I rekryteringen beaktas behovet av
kompetens, flexibelt ordnande av tjänster och dess inverkan på uppgiftsbeskrivningarna.

Ledarskapet är både ur gemenskapens och i individens synvinkel organisering av lyckanden.
Enhetligt samarbete mellan bildnings- och välfärdstjänsternas personal och förmän,
inspirerandet och engagerandet av dem till att utveckla och ändra på verksamheterna samt
uppmuntrandet av dem till ambitiösa och modiga prövningar främjar både välbefinnandet i
arbetet och växelverkan. Med hjälp av dem skapar man förutsättningar för genomförandet
av bildnings- och välfärdstjänster av hög klass samt till välbefinnande personal.

I utvecklingsplanen tar man inte ställning till personalärenden hos kommunens externa
aktörer.
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Utvecklingsobjekt:

Småbarnspedagogik

Målsättning Åtgärd Utvärdering av
verksamheten

Utvecklande av den
småbarnspedagogiska
personalens kompetens och
sakkunskap

Uppgörande av de
personliga
utvecklingsplanerna.

Utvecklingssamtalen har
hållits och de individuella
utvecklingsplanerna
uppgjorts 31.12.2018

Möjliggörande av
personalinriktad
arbetsrotation.

Ändringar i arbetsenheten.

Ordnande av sådan
fortbildning som avses i
planen för
småbarnspedagogik.

Omfattningen av ordnad
utbildning 2018-2019 och
ändring i verksamheten.

Ökande av samarbetet
mellan enheterna och
språkgrupperna.

Antalet stödgruppsträffar
och införandet av nya
verksamhetssätt.

Utvecklandet av
tutorlärarverksamheten och
ordnandet av IKT-
fortbildning.

Planen för
tutorlärarverksamheten
uppgjord och lärarnas IKT-
utbildning ordnats
31.7.2019.

Grundläggande utbildning

Målsättning Åtgärd Utvärdering av
verksamheten

Utvecklande av
undervisningspersonalens
färdigheter

Utvecklandet av
undervisningspersonalens
rekryteringsprocess:
höjande av personalens
behörighetsgrad.

Personalens behörighetsgrad
31.8.2019 och dess ändring
jämfört med 31.5.2019.

Utvecklandet av
tutorlärarverksamheten och
ordnandet av IKT-
fortbildning.

Planen för
tutorlärarverksamheten
uppgjord och lärarnas IKT-
utbildning ordnats
31.12.2018.

Utvecklandet av
samundervisning och
kompanjonslärarskap.

Utvecklingsverksamheten
har beskrivits i skolornas
verksamhetsplaner för
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läsåret 2018-19 och
utvärderats i
verksamhetsberättelserna
30.9.2019.

Uppgörande av de
personliga
utvecklingsplanerna.

Utvecklingssamtalen har
hållits och
utvecklingsplanerna
uppgjorts 31.12.2018.

Bibliotekstjänster

Målsättning Åtgärd Utvärdering av
verksamheten

Personal som uppfyller
kraven i bibliotekslagen

Förnyande av personalens
uppgiftsbeskrivningar
(ansvarsområden) och
fastställande av de
strategiska
kompetensområdena.

Arbetsuppgifterna
(ansvarsområdena
kontrollerats) 31.11.2018.

Utvecklande av kompetens Uppgörande av de
personliga
utvecklingsplanerna.

Utvecklingsplanerna är
uppgjorda 31.12.2018.

Ungdomstjänster

Målsättning Åtgärd Utvärdering av
verksamheten

Utvecklande av kompetens Uppgörande av de
personliga
utvecklingsplanerna.

Utvecklingsplanerna
uppgjorda 31.9.2018.

Utbildande av personalen. Handledarna vid
arbetsverkstaden har utfört
första hjälp- och
arbetssäkerhetskortsutbildn
ingen 31.12.2018.

Utbildande av
ungdomstjänsternas
personal till att bemöta
utmanande klientsituationer
31.12.2018.

Utvecklande av de digitala
färdigheterna

Ordnande av
personalutbildning.

Genomförda åtgärder
31.7.2019. Projektet har
genomförts 31.12.2019.
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Kollektivtrafiks- och logistiktjänster

Målsättning Åtgärd Utvärdering av
verksamheten

Utvecklande av kompetens Ordnande av fortbildning
för personalen vid HRT:s
servicepunkt.

Fortbildning har ordnats
senast 31.5.2019.

D. Kontrollerad ekonomi

Vårt mål är att försätta kommunekonomin i ett läge, där den är balanserad, kontrollerad
och planenlig. I ekonomin betonas kostnadseffektiviteten, förutseendet och ledandet
genom information.

De ekonomiska utgångspunkterna för utvecklandet, producerandet och genomförandet
av bildnings- och välfärdstjänster är tjänsternas höga kvalitet, lönsamhet och produktivitet.
Verksamheterna anpassas att motsvara kommuninvånarnas behov och de ekonomiska
verksamhetsförutsättningarna. Bildnings- och välfärdstjänsterna samarbetar aktivt med
andra kommuner, högskolor och läroverk, företag och tredje sektorn.

I utvecklandet av verksamheten utnyttjas aktivt bidrag som beviljats av olika instanser.

I utvecklingsplanen tar man inte ställning till ekonomihållningen hos kommunens externa
serviceproducenter.

Utvecklingsobjekt:

Småbarnspedagogik

Målsättning Åtgärd Utvärdering av
verksamheten

Behärskande av
investeringsbehovet

Göra serviceproduktionen
mångsidigare genom att ta i
bruk den inkomstrelaterade
servicesedeln inom
småbarnspedagogik.

Servicesedeln tas i bruk
1.1.2019.

Förbättra verksamhetens
produktivitet

Ökande av de elektroniska
tjänsterna inom
småbarnspedagogiken (e-
tjänster).

Ändring i antalet
elektroniska tjänster 7/2019
jämfört med 7/2018 och e-
tjänster som tagits i bruk.

Utnyttjande av extern
finansiering

Sökande av allokerade
statsbidrag.

Antalet godkända
statsbidrag och det
beviljade beloppet i euro
1.8.2018-31.7.2019.
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Optimerandet av
personalresurserna

Justering av
uppgiftsbeskrivningen för
småbarnspedagogikens
gruppassistenter och
införandet av den nya
arbetsbeskrivningen.

De förnyade
uppgiftsbeskrivningarna är i
bruk från och med 1.1.2019.

Kontrollerandet av
personalresursen för
ordnandet av skiftesvård.

Ändring i personalresursen
31.8.2018 jämfört med
31.7.2019.

Grundläggande utbildning

Målsättning Åtgärd Utvärdering av
verksamheten

Optimerandet av
personalresurserna

Justering av
arbetsbeskrivningen för
skolgångsbiträdena och
eftermiddagsverksamheten
ledare och införandet av
den nya
uppgiftsbeskrivningen.

De förnyade
uppgiftsbeskrivningarna är i
användning från och med
1.1.2019.

Utnyttjande av extern
finansiering

Sökande av allokerade
statsbidrag.

Antalet godkända
statsbidrag och det
beviljade beloppet i euro
1.8.2018-31.7.2019.

Bibliotekstjänster

Målsättning Åtgärd Utvärdering av
verksamheten

Produktiviteten och
mångsidigheten av
anskaffningen av material

Gemensamma
materialanskaffningar
(särskilt e-material) för
Helle-biblioteken

Förverkligade
materialanskaffningar.

De allmänna bibliotekens
nyckeltal: e-material.

Kontrollerande av
anskaffningsavtalet för
biblioteksmaterial.

Avtalen har kontrollerats
31.12.2018.

Utnyttjande av extern
finansiering

Sökande av allokerade
statsbidrag.

Antalet godkända
statsbidrag och det
beviljade beloppet i euro
1.8.2018-31.7.2019.



25

Ungdomstjänster

Målsättning Åtgärd Utvärdering av
verksamheten

Utnyttjande av extern
finansiering

Sökande av allokerade
statsbidrag.

Antalet godkända
statsbidrag och det
beviljade beloppet i euro
1.8.2018-31.7.2019.

Idrottstjänster

Målsättning Åtgärd Utvärdering av
verksamheten

Utnyttjande av extern
finansiering

Sökande av allokerade
statsbidrag.

Antalet godkända
statsbidrag och det
beviljade beloppet i euro
1.8.2018-31.7.2019.

Kulturtjänster

Målsättning Åtgärd Utvärdering av
verksamheten

Utnyttjande av extern
finansiering

Sökande av allokerade
statsbidrag.

Antalet godkända
statsbidrag och det
beviljade beloppet i euro
1.8.2018-31.7.2019.

Kollektivtrafiks- och logistiktjänster

Målsättning Åtgärd Utvärdering av
verksamheten

Ökande av
passagerarmängderna i
kollektivtrafiken

Marknadsförandet av
kollektivtrafiktjänsterna till
kommuninvånarna och
invånare i närområdet.

Marknadsföringsplanen
uppgjord och genomförd
31.7.2019.
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