
2016-12-02. Tio skolhuvudmän nominerade till 

kvalitetsutmärkelsen GULDTRAPPAN 2017 

Utmärkelsen Guldtrappan utdelas till skolhuvudmän som arbetar långsiktigt och 
strategiskt utifrån styrdokumenten för ett framgångsrikt digitalt lärande i skolan, 
med gott ledarskap för kompetensutveckling och kollegialt lärande, digitala 
lärresurser och nätbaserat samarbete. Genom utmärkelsen vill arrangerande parter 
lyfta dessa frågor och därmed ge stöd till alla huvudmän i deras utveckling. 

Tio skolhuvudmän är nominerade till kvalitetsutmärkelsen GULDTRAPPAN 2017 för hela eller delar av 
sin skolverksamhet. De tio skolhuvudmännen är i bokstavsordning: 

 Helsingborgs stad 

 Härryda kommun 

 Kunskapsskolan AB 

 Lapplands gymnasieförbund 

 Malmö stad 

 Stockholms stad 

 Täby kommun 

 Vellinge kommun 

 Västerås stad 

 Öckerö kommun 

Beredningsgruppen konstaterar att det är inspirerande och starka nomineringar till Guldtrappan. 

OBS Om nominering gjorts av någon huvudman som saknas på listan ovan, ber vi att huvudmannen 

snarast tar en kontakt, på guldtrappan@diu.se.  

Fortsatt juryprocess 

Juryarbetet är för närvarande inne i en kompletteringsfas, efter vilken utses de huvudmän som blir 

kandidater till utmärkelsen GULDTRAPPAN 2017. Under kvartal 1 2017 publiceras namnen på dessa.  

I en kommande fas inhämtas ytterligare information genom lokala besök hos kandidaterna.  

I början av kvartal 2 2017 publiceras slutligen vilka huvudmän som tilldelas utmärkelsen 
GULDTRAPPAN 2017. Denna utdelas på konferensen Framtidens lärande 23-24 maj 2017.  
Utmärkelsen lyfter fram att huvudman nått en viss kvalitetsnivå i skolutveckling med digitalt stöd. 
Flera huvudmän kan få utmärkelsen samma år.  

I juryn medverkar representanter för samtliga partners, se nedan. 

Kompletterande information 
På Guldtrappans webbplats återfinns årets utlysning och kriterier, liksom pressmeddelanden och 
broschyrer som presenterar de huvudmän som fått utmärkelsen 2015 och 2016, 
http://www.diu.se/guldtrappan 

Stockholm 2016-12-02 

Guldtrappans jury genom beredningsgruppen  
Peter Becker   Johanna Karlén      Peter Karlberg    Jan Hylén 

mailto:guldtrappan@diu.se


Ansvariga kontaktpersoner 
Peter Becker, Stiftelsen DIU/Yngve Lindbergs minne, peter.becker@diu.se, mobil 070 710 4453  
Johanna Karlén, Sveriges Kommuner och Landsting, johanna.karlen@skl.se 
Peter Karlberg, Skolverket, peter.karlberg@skolverket.se  tfn  08 527 331 67 
Jan Hylén, Stiftelsen DIU/Yngve Lindbergs minne, jan.hylen@educationanalytics.se, mobil 073 414 
044 

För frågor vänd er i första hand till Peter Becker eller Jan Hylén  

Parterna bakom utmärkelsen Guldtrappan  
Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Vinnova, Skolchefsföreningen, Sveriges 
Skolledarförbund, Gleerups Utbildning AB, ItsLearning AB, Liber AB, Modellen/Infomentor, Natur 
& Kultur, Netsmart AB, stiftelsen DIU och Sveriges Kommuner och Landsting. Initiativtagare är 
stiftelsen DIU och Sveriges Kommuner och Landsting. 
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