2017-05-05

UPPDRAGSBESKRIVNING
Rubrik

Skolstruktur för inkluderande lärmiljö i
grundskolan

Uppdragsbeskrivning och
mål för uppdraget

Skolinspektionens granskning av den kommunalt drivna
skolverksamheten, medborgarförslag runt stöd till de barn som behöver
det mest, nämndens egna analyser som ledde till skolutvecklingsprogram 2023 pekar mot ett behov av att dels höja och dels säkra en
höjd lägstanivå vad avser den lärmiljö som ska erbjudas barn och
elever i det kommunala skolsystemet, vilket också konstruerar en stor
del av den lärmiljö nämndens medarbetare omfattas av.
Skattemedel som resursfördelas till grundskolan, binds idag upp i en
ineffektiv struktur, med höga lokalhyror och driftkostnader som följd.
Medel som skulle kunna användas till en bättre lärmiljö.
Kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden vill därför se en
fördjupad utredning hur en effektivare skolstruktur kan finansiera en
inkluderande lärmiljö som ger alla barn och elever möjligheten att nå
målen.
Mål
Utredningen ska ge beslutsunderlag avseende hur medel kan frigöras
genom en effektivare skolstruktur för att kunna finansiera:
• En internt framtagen så kallad standardskolemodell omsatt till
faktisk skolstruktur
• En lärmiljö som förenar både ett akademiskt och ett socialt
perspektiv
• En lärmiljö som startar i en tydlig värdegrund och slutar i en
fysisk- och psykosocial lärmiljö
• En lärmiljö som präglas av ett främjande, förebyggande och
formativt förhållningssätt
• En lärmiljö som inspirerats av kunskaper och erfarenheter från
aktivitetsbaserad arbetsplats
• En lärmiljö som nyttjar digitala hjälpmedel

Redovisning av
uppdraget

Tidsplan:
Start 14 maj 2017
Beslut i BUN 2017-10-24
Beslut i KS: 2017-10-25
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Uppdragsgivare

Kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden

Uppdragsansvarig

Utbildningschef Tony Lööw och Kommundirektören

Utredare

X (50 %)

Ekonomi

Inom delegerad ram för långsiktig ekonomisk planering. 50 % utredare,
samt 75 tkr för drift av utredningen. C:a 500 tkr.

Rapportering

Löpande uppdatering till kommunstyrelsens ordförande, på KS-möten
och BUN-möten. Slutrapport BUN-möte 2017-10-24 och KS-möte
2017-10-25.
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