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Tjänsteskrivelse ny skolplan i Tyresö kommun
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att
rekommendera kommunfullmäktige att anta förslaget till ny skolplan för Tyresö kommun.
Barn- och utbildningsförvaltningen

Birgitta Wigren
Förvaltningschef

Ulrica Andersson
Verksamhetsstrateg

Sammanfattning
Barn- och utbildningsförvaltningen och utvecklingsförvaltningen har tagit fram ett förslag till
ny skolplan för Tyresö kommun. Planen har titeln Vinnande utbildning och består av en
gemensam inledning med kommunens övergripande vision och prioriterade
utvecklingsområden, samt ett avsnitt där respektive nämnds prioriterade områden och mål
presenteras. Planen föreslås gälla tills vidare och kompletteras med nämndernas mål varje år.

Beskrivning av ärendet
Enligt skollagen ska det alla kommuner finnas en av kommunfullmäktige
antagen skolplan. (SkolL 2 kap 8 §). Den kommunala skolplanen ska dels fungera som
planeringsunderlag för verksamheten i skolorna, dels ge kommuninnevånare insyn i och
därmed förutsättningar att söka påverka de överväganden som kommunen gör beträffande
sin skolverksamhet. Enligt Skolverket ska en skolplan beskriva på vilket sätt nationella och
lokala mål skall nås, samt vilka åtgärder kommunen avser vidta för att uppfylla dessa mål.
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I Tyresö kommun finns en gällande skolplan, benämnd Barn- och utbildningsplan, som
antogs av kommunfullmäktige 2003. Barn- och utbildningsplanen gäller förskola, grundskola
och gymnasium. Planen gäller enligt skollagen till dess en ny skolplan antas. Vid Skolverkets
inspektion i Tyresö kommun 2008 kritiserades kommunen för att skolplan saknades för
vuxenutbildning och Sfi-utbildning.
I arbetet med att ta fram ett förslag till ny skolplan för samtliga skolverksamheter i Tyresö
kommun har barn- och utbildningsförvaltningen och utvecklingsförvaltningen samarbetat
och enats om en form med en gemensam inledning samt ett avsnitt för respektive nämnd.
Planen går under namnet Vinnande utbildning. I den gemensamma inledningen presenteras
skolplanens syfte och innehåll, Tyresö kommuns vision och kommunens prioriterade
utvecklingområden. I barn- och utbildningsnämndens avsnitt presenteras nämndens
inriktning för arbetet 2008-2009, hur förvaltningen arbetar för att nå målen samt nämndens
mål för respektive år. Skolplanen föreslås gälla tills vidare, och kompletteras årligen med
respektive nämnd mål för året.

