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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
Tavoite
Hankkeen tarkennetussa toimintasuunnitelmassa esitetyt tavoitteet

Käynnistetään laatujärjestelmätyöhön liittyen Raahen ammattiopiston prosessikuvaukset ja vastuumäärittelyt.

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

Käynnistetään toimintakäsikirjan laatiminen.

Toimintakäsikirjan laadinta on
aloitettu.

Vahvistetaan erityisesti avainhenkilöiden ja organisaation
johdon laatuosaamista (laatukäsitteistö / laadunvalvonta)

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.

Syksyn 2013 aikana
saavutetut tulokset
Syksyn ja loppuvuoden 2013 aikana päätettyjen organisaatiomuutosten vuoksi ydinprosessit, prosessikuvaukset ja vastuumäärittelyt tarkennetaan/käsitellään uudestaan
vuoden 2014 aikana osana Raahen Aiku/Raahen koulutuskuntayhtymä yhdistymisprosessia.
Sähköinen LaatuMoodle on muokattu rakenteeltaan enemmän toimintakäsikirjatyyppiseksi. Toimintakäsikirja päivittyy ja täydentyy
organisaatioiden yhdistymisprosessin edetessä.
Q-master koulutuksen myötä on
sitoutettu/perehdytetty henkilöstöä
mm. vertaisarviointiin. Joulukuussa
osallistuttiin/toteutettiin Jedun
/Raahen koulutuskuntayhtymän
välinen näyttöjen toimielimen toiminnan vertaisarviointi. Vertaisarviontiprosessi jatkuu vuoden 2014
alkuun.
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Sitoutetaan henkilöstö laatutyöskentelyyn.

Henkilökunta on koulutuskuntayhtymän kaikissa oppilaitoksissa
opastettu LaatuMoodle ympäristön
hyödyntämiseen.
Joulukuussa 2014 toteutettiin henkilöstölle suunnattu tasa-arvo kysely.
Opetushenkilöstölle on varattu resursia laadunhallintaan/ kehittämistoimintaan. Vuoden 2014 alussa
käynnistyvän kehittämistyöryhmän
(6 henkilöä + johdon edustus) tehtävänä on yhtenäistää oppilaitoksen sisäisiä toimintamalleja. Ensimmäisessä vaiheessa työryhmälle on määritelty tehtäväksi henkilöstökyselyissä esille nousseiden
kehittämiskohteiden eteenpäin
vieminen mm. hyvien käytäntöjen
tunnistaminen ja jakaminen organisaatiossa sekä sisäisen tiedonkulun parantaminen. Työryhmässä
ovat mukana johdon edustajina
apulaisrehtori ja kehittämispäällikkö.

Kehityskeskusteluihin liittyvän
toimintamallin kuvaus ja dokumentointi.

Kehityskeskustelujen toimintamalli kuvattu ja tarkistettu johtoryhmässä.

Kuvataan johdon katselmuksiin
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.

Tavoitteena on LAMPPU2015
hankkeen aikana suunnitella ja
laatia Raahen ammattiopiston
laatutyötä ohjaava ja tukeva
kehittämissuunnitelma.
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Olemassa olevia ”paperisia”
itsearviointilomakkeistoja on
uudistettu ja siirretty oppilaitoksessa käytössä olevaan sähköiseen Webropol järjestelmään.
Systemaattiseen ja pidempikestoiseen laadunkehittämiseen
tähtäävän Laadunhallinnan kehittämissuunnitelman laatiminen
on käynnistetty.
Laadunhallintatyöhön kytkeytyvien sidos- ja työryhmien tehtäviä ja toimenkuvia tarkennetaan
parhaillaan.

Johdon vuosikello on esitelty ja sitä
ollaan käyttöönottamassa. Osastokohtaisten vuosikellojen laadinta on
käynnistetty.
Toiminnan arviointi ja kehittäminen
on kuvattu vuosikelloon (ei erilisiä
johdon katselmuksia).
Dokumentointia ja raportointia on
sähköistetty ja kehitetty edelleen.

Raahen koulutuskuntayhtymän
Laadunhallinnan kehittämisohjelman mittaristoon on loppuvuoden
aikana tarkennettu EFQM mallin
mukaiset tulosalueet, niihin liittyvät
mittarit, tulosten kerääminen ja
analysointi Raahen koulutuskuntayhtymässä.

