
Utmärkelser  

År 2008  Kvalitetsutmärkelsen Bättre skola.  

År 2004  Kvalitetscertifierad enligt Qualis-modellen.  

År 2002  fick förskoleklasserna en ITiS-utmärkelse för sitt arbete med sexåringar och datorer. 

År 2002  fick förskoleklasserna en Internationell utmärkelse för arbetet med barns 

språkutveckling.   

År 2001 Utmärkelsen Svensk Kvalitet - SIQ.  

År 2001 ett hedersomnämnande i Kommunförbundets Utmärkelse Svensk skola.  

År 2001  Nacka kommuns utmärkelse för God Kvalitet.  

År 1999  Nacka kommuns utmärkelse för God Kvalitet.  

År 1996  Nacka kommuns utmärkelse för God Kvalitet.   

Kvalitetsutmärkelsen Bättre skola 2008  

Älta skola i Nacka tilldelas den 8 december 2008 Kvalitetsutmärkelsen Bättre skola 2008. 

Domarkommitténs motivering:  

"Med processorienteringen som grund och elevens livslånga lärande i fokus har Älta 

Skola visat att man är ett mycket gott föredöme för andra skolor i Sverige. Genom 

att både lärare och elever använder sig av kvalitetsverktygen kan man snabbare och 

snabbare möta skolans utmaningar. Skolans övergripande mål bryts ned för såväl 

arbetslag som individ. Föräldrars engagemang tas tillvara och samtliga medarbetare är i 

hög grad delaktiga i den gemensamma utvecklingen av skolan som på ett systematiskt sätt 

utvärderas och förbättras."  

Kvalitetsutmärkelsen  Bättre Skola 

Qualis  

Älta skola blev i december 2004 kvalitetscertifierad enligt Qualis-modellen. Motiveringen till 

detta var:   

"Älta skola uppvisar en mycket hög och jämn kvalitet i sin verksamhet. Skolan är 

framgångsrik när det gällre att skapa trygghet och trivsel för barnen, vilket omvittnas 

av alla. Elevernas ansvar för och delaktihet i det egna lärandet står i fokus, bl.a med hjälp av 

portfolimetodiken. Skolan har tydliga kvalitetsverktyg och arbetar sedan länge med 

systemetiskt förbättringsarbete. Älta skola har härigenom fått ett väldigt gott ryckte" 

Qualis-projektet är ett lärande nätverk som startade 1997 på initiativ av Agneta Jörbeck 

och Sören Levén, då regeringens förordning om kvalitetsredovisning av skolor trädde i 

kraft. Det finns nätverk inom förskolan, grundskolan, gymnasiet samt på kommunnivå. 

Inom Qualis har den s k Qualis-trappan utvecklats. En för förskolan och en för skolan. 

Trappan utgör en naturlig utgångspunkt för kvalitetsutveckling och underlättar dialog och 

kommunikation med såväl interna som externa intressenter.   

http://siq.se/utmarkelser/kvalitetsutmarkelsen-battre-skola/


Qualis är ett "bottom up-nätverk". Deltagande skolor utvecklar tillsammans metoder för 

utvärdering och kvalitetsredovisning. För närvarande prövar 12 skolor en modell för 

kvalitetscertifiering, byggd på Qualis-trappan.  

• Mer information om qualis  

Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2001  

Älta skola mottog, torsdagen den 6 december, Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2001 av 

H M Konungen vid en ceremoni på Börsen i Göteborg.   

Institutet för kvalitetsutveckling, SIQ, skriver i sitt pressmeddelande att 

"utmärkelsen är det största erkännandet för genomfört förbättringsarbete som en 

svensk organisation kan få". Älta skola erhöll Utmärkelsen i klassen för organisationer med 

färre än 200 årsanställda. Älta skola har bedömts efter samma kriterier som företag och 

andra organisationer från olika branscher och samhällssektorer. Det är första gången som 

en skola tilldelas Utmärkelsen.  

Nacka kommuns utmärkelse för God Kvalitet  

Fredagen den 7 december fick Älta skola motta Kvalitetsutmärkelse i Nacka 2001.  Den 

fina utmärkelsen delades ut under en festlig ceremoni i Atlas Copcos Expo.   

Domarkommittén motiverade sitt ställningstagande enligt följande:  

"Enheten påvisar en god kvalitetskultur och präglas av de angreppssätt som används för att 

utveckla verksamheten. Därigenom är enheten med sitt målmedvetna och systematiska 

kvalitetsarbete ett föredöme. Ledningen har tillit till medarbetarnas förmåga att utveckla 

verksamheten och det finns en medveten satsning på att göra medarbetarna delaktiga. 

Enheten redovisar i dag tydliga kopplingar mellan angreppssätt och resultat"   

Utmärkelsen Svensk skola  

Älta skola mottar hedersomnämnande i Utmärkelsen Svensk skola. Till vår stora glädje har 

domarkommittén i Utmärkelsen Svensk skola beslutat att ge Älta skola hedersomnämnande. 

Motivering:   

"Skolan är tydligt kundorienterad och lägger stor vikt vid fortsatt utveckling 

utifrån elevers och föräldrars behov. Skolledningen är engagerad i att 

verksamhetens väldokumenterade processer fungerar och att den 

tillfredsställer dem skolan är till för. Skolan beskriver en hög grad av delaktighet och ett 

samhällsengagemang i en anda av "skolan mitt i byn".   

   

http://www.q-steps.se/
http://www.q-steps.se/

