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Laatustrategian toimeenpanon tuki
LAMPPU2015 - Laatustrategian toimeenpano pohjoisimmassa Suomessa 2015 mennessä –hankkeen
osahanke
Hankkeen partneri
Raahen koulutuskuntayhtymä/Raahen ammattiopisto
(koulutuksen järjestäjä)
Hankkeen partnerin yhteystiedot Jaana Hautamäki, puhelin. 040 0316340, sähköposti jaana.hautamaki@raahenao.fi
Osoite: Raahen ammattiopisto, PL 7, 92101 Raahe

Hankkeen toiminta ja saavutetut tulokset
Hankkeen tilannekatsauksessa kuvastaan tiivistetysti miten hanke on edennyt suhteessa tavoitteisiinsa.
Ts. kirjataan mitkä suunnitelluista tavoitteista on toteutunut osin tai kokonaan kevään 2013 aikana (30.6.
menessä) ja miltä osin toteutus jatkuu syksyllä.
Tavoite

Tulokset

Hankkeen tiivistetyssä hankekuvauksessa kuvatut tavoitteet

Konkreettinen hankeen mitattavissa oleva tulos tai tulokset,
jonka hanke tuottaa tavoitteen toteuttamiseksi.

Käynnistetään laatujärjestelmätyöhön liittyen Raahen ammattiopiston prosessikuvaukset ja vastuumäärittelyt.
Käynnistetään toimintakäsikirjan laatiminen.
Vahvistetaan erityisesti avainhenkilöiden ja organisaation
johdon laatuosaamista (laatukäsitteistö / laadunvalvonta)

Sitoutetaan henkilöstö laatutyöskentelyyn.

Kevään 2013 aikana
saavutetut tulokset
Prosessikuvausten laadinta pääja ydinprosesseista osin tehty.

Syksylle 2013 toteutettavaksi
siirtyvät tulokset
Prosessikuvauksiin liittyvät vastuumäärittelyt tarkennetaan syksyllä 2013.

Toimintakäsikirjan laadinta on
aloitettu.
Koulutuskuntayhtymän henkilökunnalle on rakennettu sähköinen laatu Moodle ympäristö,
johon keskitetysti kerättään ja
päivitetään ammatillisen koulutuksen laadunhallintaan keskittyvää ja ohjaavaa materiaalia.
Lisäksi henkilökunta on koulutuskuntayhtymän kaikissa oppilaitoksissa opastettu ko. ympäristön hyödyntämiseen.
Kehittämispäällikkö osallistuu
Qmaster koulutukseen.
Osa johtoryhmästä osallistui
Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopiston arviointikäyntiin
perehtyen tilaisuuden ja siitä
saadun arviointiraportin myötä
ammatillisen koulutuksen laadunhallintaan.

Toimintakäsikirjan
1. versio.
Koulutuksen laadun käsitteistö ja
yhteisen ymmärryksen rakentaminen laatutyön pohjaksi ja eteenpäin
viemiseksi.

Toimintakäsikirjan täydentämiseen
ja ensimmäisen version kommentointiin liittyvä työryhmätyöskentely
tulossa syksyllä 2013.
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Kehityskeskusteluihin liittyvän
toimintamallin kuvaus ja dokumentointi.

Kehityskeskustelujen toimintamalli kuvattu ja tarkistettu johtoryhmässä.

Kehityskeskusteluiden dokumentointijärjestelmän parantaminen ja
toteuttaminen osana laadunhallinnan vuosikelloa.
Laadunhallinnan vuosikellon hyväksyminen oppilaitoksen päättävissä elimissä.

Kuvataan johdon katselmusiin
liittyvä vuosikelloon kytketty
katselmusten toimintamalli,
joka tukee ja on yhdensuuntainen oppilaitoksen asettamien
tavoitteiden, linjausten ja strategioiden kanssa.
Katselmuksiin (itsearviointeihin) tarvittavien asiakirjapohjien suunnittelu.

Laadunhallinnan vuosikellon
versio 1 on laadittu ja valmiina
jatkotyöstettäväksi.

Olemassa olevia ”paperisia”
itsearviointilomakkeistoja on
uudistettu ja siirretty oppilaitoksessa käytössä olevaan sähköiseen Webropol järjestelmään.

Täydennetään lomakkeistoa laadunhallinnan eri osa-alueille ja siirrytään arviointien sähköiseen toteutukseen ja seurantaan.

Tavoitteena on LAMPPU2015
hankkeen aikana suunnitella ja
laatia Raahen ammattiopiston
laatutyötä ohjaava ja tukeva
kehittämissuunnitelma.

Systemaattiseen ja pidempikestoiseen laadunkehittämiseen
tähtäävän Laadunhallinnan kehittämissuunnitelman laatiminen
on käynnistetty.
Laadunhallintatyöhön kytkeytyvien sidos- ja työryhmien tehtäviä ja toimenkuvia tarkennetaan
parhaillaan.

Raahen ammattiopiston laadunhallinnan kehittämissuunnitelman versio 1.

