Inriktningsmål

Nr

Inflytande och dialog

1.

Omsorg och trygghet

2.

Livslångt lärande för
livet och arbetslivet

3.

4.

UppdragsTidplan
Kommentar
givare
proV får i uppdrag att i juni 2014 redovisa en Utbildningsst Juni
utvärdering av verksamhetsbesök och
yrelsen
dialogforum
Uppdrar till proV att kontakta berörd
Utbildningsst Dec
fastighetsägare för att åtgärda trappan
yrelsen
En handlingsplan som bygger på kartläggning Utbildningsst Delvis redovisning Koppla till uppdrag 11 inklusive redovisning
och analys görs över andelen elever som inte yrelsen
jan
av fortsatt uppdrags upplägg
fullföljer utbildningen i Gy och VUX.
Uppdrag

huvudmannens handlingsplan lärarbehörighet
Kartlägga behörighet inom samtliga
verksamhetsformer.
Analys och handlingsplan upprättas för 100
% behörighet.

Utbildningsst Mars
yrelsen

5.

huvudmannens handlingsplan fritidshemmen

Utbildningsst april
yrelsen

5 a.

Kartläggning och utvärdering av
fritidshemmens verksamhet sker
Riktlinjer revideras och utvärderas

4 a.
4b

5 b.

Uppdrag 5, 6, 15 och 20 kopplas ihop till en
mer omfattande utredning och kartläggning
av olika delar av proVarmdos
fritidsverksamhet och skolbarnsomsorg och
redovisas tillsammans

6.

huvudmannens handlingsplan fritidsverksamhet

6 a.

Kartläggning och utvärdering av verksamhet
sker utifrån utnyttjandegrad och inriktningar

6 b.

Riktlinjer utformas för barn i olika åldrar

6 c.

Skolornas planer för kompetensutveckling
för fritidshemmen inventeras och
analyseras.

april

6 d.

Handlingsplan med åtgärder för ökad
kvalitet och likvärdighet mellan och inom
enheter tas fram
Ny skolorganisation 121018 § 73: Uppdrar
till proVarmdo att utreda hur
skolbarnomsorgen och Skärgårdsprofilen i
våra verksamheter kan utvecklas

april

7.

Utbildningsst april
yrelsen

Uppdrag 5, 6, 15 och 20 kopplas ihop till en
mer omfattande utredning och kartläggning
av olika delar av proVarmdos
fritidsverksamhet och skolbarnsomsorg och
redovisas tillsammans

Utbildningsst juni
yrelsen

Grundskolan, upplevelseskolan etc,
kartläggning

Utbildningsst
yrelsen
Dec

Slutredovisning dec 2013

Slutdatum ej angett

8.

Genomförandeplan 121206 § 94
Produktionschefen ges i uppdrag att
fortlöpande informera utbildningsstyrelsen
om genomförandearbetet

9.

Motion om att utveckla Kyrkskolan till en F-6- Utbildningsst Jan
skola
yrelsen
Återremitterar ärendet för att kompletteras
med hur nuvarande och kommand eår ser ut
gällande lärarkompetens och elevantal för
Kyrkskolan samt befolkningsutvckling fram
till 2020 i kommundelen. Dessutom ska
underlaget kompletteras med de
ekonomiska, miljömässiga samt övriga
konsekvenser för medborgarna där det
hänvisas till andra dokument för att
tydliggöra beslutsunderlaget för medborgare
och kommunfullmäktigeledamöter.

10.

Budget 2014: Samordning av barn- och
ungdomsfrågor
Kommunstyrelsen, socialnämnden,
finansieringsnämnden för utbildning och
utbildningsstyreslen ges i uppdrag att
återuppta det nämndgemensamma arbetet
för barn- och ungdomsfrågor som behöver
samordnas.
KF 2013-10-02 § 156 punkt 19
Budget 2014: Plan för färre gymnasieavhopp
och ökad behörighet till gymnasiet

11.

Kommunfull
mäktige
Start 2014

Kommunfull
mäktige

Kopplas till uppdrag 3

Kommunfull
mäktige
Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd
med finansieringsnämnden för utbildning
och utbildningsstyrelsen ta fram en plan för
att minska antalet avhopp av
värmdöungdomar från gymnasiet samt hur
fler ungdomar ska klara behörighet till
gymnasiet
KF 2013-10-02 § 156 punkt 37
Hållbar utveckling

12.

13.

14.

Kopplas till uppdrag 3

Start 2014

Budget 2013: Detaljbudget och plan för
hållbar utveckling
Nämnden ges i uppdrag att upprätta
detaljbudget och i denna besluta om
effektmål inklusive mål för Plan för hållbar
utveckling.

Kommunfull
mäktige

Nämndmedverkan i projektet Gustavsberg

Kommunfull
mäktige

Dec

Samtliga nämnder uppmanas att inom
Ingen redovisning
ramen för respektive ansvarsområden aktivt
planerad i US
medverka i utvecklingen i projektet
Gustavsberg.
Budget 2014: Nämndmedverkan i projektet Kommunfull
Framtidens Gustavsberg
mäktige
Samtliga nämnder uppmanas att inom
ramen för respektive ansvarsområden aktivt
medverka i utvecklingen av projektet
Framtidens Gustavsberg
KF 2013-10-02 § 154 punkt 8

Ledarskap och
medarbetarskap

15.

huvudmannens handlingsplan fritidsverksamhet kompetensutveckling

Utbildningsst april
yrelsen

Skolornas planer för kompetensutveckling
för fritidshemmen inventeras och
analyseras.

16.

2012-10-18 § 70 Utvärdering av
Utbildningsst Dec
skolhälsovården: Redovisning av åtgärder att yrelsen
vidta för att skapa bättre förutsättningar för
samverkan, samarbete och
samordningsvinster, inklusive förtydligande
av ansvarsfördelning

17.

2012-10-18 § 70 Utvärdering av
skolhälsovården: Översyn av ekonomisk
fördelning och avgifter, med förslag på ny

Utbildningsst
yrelsen
Dec

Uppdrag 5, 6, 15 och 20 kopplas ihop till en
mer omfattande utredning och kartläggning
av olika delar av proVarmdos
fritidsverksamhet och skolbarnsomsorg och
redovisas tillsammans

Resurshushållning

18.

130124 § 12: Lärarnas administrativa krav
Ger förvaltningen i uppdrag att belysa
lärarnas arbetssituation utifrån hur de
administrativa kraven påverkar den
kvalitativa undervisningen.

Utbildningsst Info mars
yrelsen

19.

Redovisning av OH-kostnader
uppdra till proVarmdo att till
novembermötet återkomma med en
fördjupad analys av totala OH-kostnader.

Utbildningsst
yrelsen
Mars

20.

huvudmannens handlingsplan - barn i behov Utbildningsst april
av särskilt stöd (fritidshem), inventering av yrelsen
skolpeng
Inventering av skolpengens fördelning
genomförs där rektors fördelning mellan
verksamhetsformerna tydligt framgår.

21.

huvudmannens handlingsplan 1.7 - avgiftsfri Utbildningsst
utbildning
yrelsen

Den 19 november 2013 antas ett nationellt
lagförslag gällande minskade krav på
dokumentation i skolan, med syfte att
minska och förenkla lärares administrativa
arbete. Genom dessa ändringar ska mer tid
frigöras till undervisning och uppföljning av
den enskilde eleves kunskapsutveckling och
behov av stöd.
http://www.regeringen.se/sb/d/17878
Kommunala och statliga (enkäter, personal
etc, insamlingar)

Redovisning av hur kostnader är

Uppdrag 5, 6, 15 och 20 kopplas ihop till en
mer omfattande utredning och kartläggning
av olika delar av proVarmdos
fritidsverksamhet och skolbarnsomsorg och
redovisas tillsammans

Utbildningsst
yrelsen
Riktlinjer upprättas, implementeras och
utvärderas ang. avgiftsfri utbildning
22.

§ 97 20111013 Konsekvensanalys av ny
upplåtelseform för Calle Flygare förskola

Utvärdering mars

Utbildningsst
yrelsen

uppdra till proVarmdo att förbereda en
konsekvensbeskrivning som redovisar
effekterna av en förändrad upplåtelseform
för Calle Flygare förskola av vilken
personalens synpunkter framgår, samt
uppdra till proVarmdo att förbereda ett
anbud för Calle Flygare förskola
23.

Detaljbudget 2013 121206 § 95: samarbete Utbildningsst
med org./högskola
yrelsen
att uppdra till proVarmdo att undersöka
Delredovisning
möjligheterna att inleda ett samarbete med
dec
utomstående organisation/högskola kring
forskning och kvalitetsutveckling av
verksmaheterna med syfte att utveckla
kvalitet och attraktionskraft och att redovisa
arbetet senast oktober 2013

24.

130523 § 44: Budgetuppföljning per mars
Utbildningsst
2013_2
yrelsen
proV får i uppdrag att i samband med BUP2
Jan
redovisa en långsiktig plan för hur 2012 års
ackumulerat underskott kan arbetas in utan
att medborgare i verksamheterna drabbas
negativt och att måluppfyllelsen kan öka

Återremitterat: uppdrar till förvaltningen att
sammanställa båda rapporterna om
inarbetning av ackumulerade underskott till
en rapport och justerar underlaget utifrån
felaktigheter samt redovisar tydligare
beräkningar av besparade belopp och
konsekvenser
25.

130509 § 63 Budgetuppföljning per juni
Utbildningsst
2013 BUP 2
yrelsen
Uppdrar till proVarmdo att göra en
Dec
omförhandling av Kulturskolans avtal för att
säkerställa verksamhetens kvalitet

26.

131010 § 71 Information PISA 2015-inför
Utbildningsst
detaljbudget
yrelsen
Uppdrar till proV att i samband med
Dec
utbildningsstyrelsens detaljbudget
återkomma med förslag på mål kopplade till
PISA 2015-projektet för VKs del

27.

Uppdrar till proV att sammanställa ett
underlag för ansökan om ersättning hos KS
för åtgärder för strukturella
engångskostnader på det sätt som
redovisats i KS ärende 8 på dagordningen
den 131126 och att detta redovisas till
januarimötet
att proV, i samband med fastställande av
lokalplan, redovisar möjligheter till
hyresreduktion i Kvarnbergslokalerna

28.

Utbildningsstyrelsen

Jan

Jan

