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Utvärdering av verksamhetsbesök och dialogforum
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns av utbildningsstyrelsen.

Beslutsnivå
Utbildningsstyrelsen

Bakgrund
Utbildningsstyrelsen beslöt i § 95 2012-12-06 att ”uppdra till proVarmdo att ta fram
riktlinjer för kontakten mellan verksamheterna och politiker samt att formalisera
samarbetet mellan skola-politiker/föräldrar-politiker och för att skapa attraktivare
kommunala grundskolor”. Utbildningsstyrelsen beslöt i § 54 2013-06-16 att godkänna
plan för verksamhetsbesök och dialogforum samt gav proVarmdo i uppdrag att i juni
2014 redovisa en utvärdering av dessa.

Ärendebeskrivning
Utvärderingen genomfördes under vecka 23 och vecka 24 genom en webbaseradenkät,
För dialogforum svarade politiker och föräldrarepresentanter och för
verksamhetsbesöken svarade politiker och chefer.







Antalet Dialogforum var lagom.
I frågorna om det gavs möjlighet att ta och ge och information samt om det
diskuterades goda idéer var föräldrarna mer positiva än politikerna.
Många har uttryckt att det gavs möjlighet att ställa frågor och framföra
synpunkter.
I flera svar framkom det att man lätt fastnade i de olika skolornas specifika
problem (t ex trafiklösningar).
Föräldrar vill ha mer inflytande över dagordningen. Kanske måste antalet olika
frågor begränsas för att ge plats åt några viktiga.
Uppföljningen av frågor från det första forumet, under det andra, tyckte flera
föräldrar inte hade fungerat.

Verksamhetsbesök
Allmänt betydligt positivare svar än i utvärdering av Dialogforum.
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Längden av besöken var lagom och det praktiska genomförandet fick
genomgående högt betyg.
Politikerna ville alla i fortsättningen komma till andra enheter för att få bättre
överblick medan flera av rektorerna tyckte att besöken skulle komma till samma
enhet för att politikerna då skulle kunna följa utvecklingen på en enhet.
I de frågor som handlade om innehållet i besöket var så väl svaren som
kommentarerna övervägande positiva.
Enheternas arbete med kommunens matematiksatsningar redovisades tydligt.
Den sammanfattande bedömningen av besöken var mycket positiva.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av proVarmdo.
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