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Utbildningsstyrelsen 2014-08-28 § 62
Utvärdering av verksamhetsbesök och dialogforum
Utbildningsstyrelsens beslut

Redovisningen godkänns av utbildningsstyrelsen.
Beslutsnivå

Utbildningsstyrelsen
Ärendebeskrivning

Utvärdering av verksamhetsbesök och dialogforum genomfördes under
vecka 23 och vecka 24 genom en webbaseradenkät. För dialogforum
skickades enkäten till politiker och föräldrarepresentanter och för
verksamhetsbesöken till chefer och politiker. Av resultaten kan utläsas att
respondenterna i enkätsvaren var mycket positiva till verksamhetsbesöken,
mer positiva av än till dialogformen. Alla politiker ville fortsätta komma till
verksamheterna för att få en bättre överblick.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-08-07
Rapport utvärdering av verksamhetsbesök och dialogforum
Protokollsanteckning
Värmdökoalitionen lämnar följande protokollsanteckning:

”Vi är positiva och vill utveckla dialogforum i form av råd underställda en
utbildningsnämnd. För att förbättra arbetet bör syfte och mål förtydligas. Vi
tycker även verksamhetsbesöken varit mycket bra, och bör fortsätta. Även
här bör formerna för besöken styras och följas upp mer. Besöken bör även
varieras mellan olika enheter och verksamhetsformer. Gemensamma
erfarenheter som framkommer vid besöken bör tas tillvara och skillnader
mellan enheter lyftas upp för att försöka öka kvaliteten inom det som varit
fokus för besöken eller det som spontant uppmärksammats.
Ett tillfälle under hösten kan ägnas åt detta, och styrande majoritet efter
valet får leda arbete i den riktning de önskar.
Värmdökoalitionens avser fortsätta med dialogmöten i rådsform och
regelbundna verksamhetsbesök, underställda en Utbildningsnämnd.
Möjligheten att som verksamhetscheferna ha kontinuerligt utbyte med
samma politiker under en längre tid föreslår vi får diskuteras mer vid
utvärderingstillfället under hösten.”
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S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:
”Vi i den Socialdemokratiska gruppen ställer oss mycket positiv till både
dialogforum och verksamhetsbesök. Det finns en allmän uppfattning om att
politiker är isolerade från det ”verkliga” livet och varje initiativ för att visa
att den uppfattningen inte är sann ska naturligtvis välkomnas. Enligt
utvärderingen är båda verksamheterna uppskattade av verksamhet och
föräldrar och naturligtvis ska vi fortsätta att utveckla dessa koncept.
När den nya majoriteten tagit plats bör möten med respektive målgrupp
snarast planeras så att vi inte tappar fart i utvecklandet av dessa koncept för
nära dialog med verksamhet och brukare.
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