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Plan för verksamhetsbesök och dialogforum
Utbildningsstyrelsens beslut

1. Plan för verksamhetsbesök och dialogforum läsåret 2013/14
godkänns med tillägget att två stycken föräldrarepresentanter inbjuds
att delta i dialogforumen.
2. Arvode utgår för politiker för ett verksamhetsbesök per person och
år.
3. proVarmdo får i uppdrag att i juni 2014 redovisa en utvärdering av
verksamhetsbesök och dialogforum.
Beslutsnivå

Utbildningsstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Utbildningsstyrelsen beslutade i § 95 2012-12-06 att ”uppdra till proVarmdo
att ta fram riktlinjer för kontakten mellan verksamheterna och politiker samt
för att formalisera samarbetet mellan föräldraföreningar och politiker med
syfte att förbättra dialogen mellan skola-politiker/föräldrar-politiker och för
att skapa attraktivare kommunala grundskolor.”
Ett viktigt inslag för utbildningsstyrelsens sammanfattande bedömning över
utvecklingen i de verksamheter styrelsen ansvarar för är direktkontakt med
verksamheterna i form av studiebesök. Genom att besöka proVarmdos
verksamheter kan politikerna i utbildningsstyrelsen få en uppfattning om hur
arbetet bedrivs och utvecklas på respektive enhet.
proVarmdos förskolor och skolor erbjuder föräldraforum eller föräldraråd
där ledningen för enheten träffar föräldrar för dialog och synpunkter. Det
finns idag ingen formaliserad samverkan med föräldrar på övergripande
nivå.
proVarmdo föreslår att utbildningsstyrelsen beslutar om en plan för
politikers besök i verksamheterna samt inrättar ett dialogforum där politiker
och föräldrarepresentanter kan mötas en gång/termin.
Handlingar
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Yrkanden

Jakob Fritzell (S) yrkar att punkt 1 får tillägget ”att två stycken
föräldrarepresentanter inbjuds att delta i dialogforumen.”
Max Ljungberg (MP) yrkar att punkt 2 får tillägget ”arvode utgår för
politiker för ett verksamhetsbesök per person och år.”
Jakob Fritzell (S) yrkar ”att även enheterna kan föra upp frågor på
dagordningen vid verskamhetsbesök.”
Max Ljungberg (MP) yrkar avslag på Fritzells andra yrkande.
Proposition

Ordföranden ställer propsition om styrelsen bifaller eller avslår punkt 1, 2
och 3 med tilläggsyrkanden och finner att de bifalles.
Ordföranden ställer proposition om styrelsen bifaller eller avslår Fritzells
tilläggsyrkande nr 2 och finner att det avslås.
Sändlista

Resultatenhetschefer för de verksamheter utbildningsstyrelsen ansvarar för
Produktionschef
proVarmdo ledningsstöd
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