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Svar på motion rån Jannice Rockstroh (S) och Martin Nilsson (S) ”Årets
pedagog”

Motionärerna föreslår att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att
utefter grundidén ”årets pedagog” utarbeta ett eget koncept med
utmärkelser och stipendier.
Tyresö har som mål att bli en av Sveriges bästa skolkommuner. Det finns
mycket för elever, lärare och skolledare att vara stolta över i Tyresös
skolor! Och det finns många källor till att inspireras och lära av varandra.
Inom projektet framgångsrika skolkommuner har SKL, Sveriges kommuner
och landsting, tittat närmare hur man leder och styr skolan på ett bra sätt.
SKL har identifierat åtta gemensamma faktorer som presenterades av
förvaltningen i samband med barn- och utbildningsnämndens
utbildningsdagar i februari. För att barn- och utbildningsnämnden ska få
en djupare insikt i arbetet fick förvaltningen i uppdrag på efterföljande
möte (18/3-2014) att ta fram och redovisa en fördjupad presentation och
hur man kan arbeta vidare med de olika delarna.
Denna motion handlar om en utav de åtta framgångsfaktorer, lyfta fram
kompetenta lärare. I rapporten ger SKL en rad exempel, utöver de som
motionärerna föreslår, på hur framgångsrika kommuner arbetar med att
lyfta kompetenta lärare.



att ha en syn på att alla lärare kan utvecklas
att utmana ”Jante” och skapa ett klimat där det är möjligt att lyfta
fram framgångsrika lärare och arbetssätt
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att satsa strategiskt på kompetensutveckling utifrån
verksamhetens behov
att ha utvecklings- och karriärstjänster inom strategiska områden,
till exempel didaktiker som gör klassrumsobservationer och ger
handledning
att stimulera lärare att lära av varandra i olika ämnes- och
skolformsövergripande nätverk, samarbeta i arbetslag och
utvärdera metoder
att använda lärarnas kompetens på ett nytt sätt – till exempel
genom att den lärare som har bäst kompetens inom något område
undervisar samtliga arbetslagets/skolans barn på detta område
att använda utmärkelser och stipendier för att lyfta fram enskilda
lärare och skolor som varit framgångsrika
att använda lönesättning som ett instrument för att premiera
duktiga lärare

Vi är alla överens om att skickliga lärare är det absolut viktigaste verktyget
för att eleverna ska nå en hög måluppfyllele. Därför känns det
anmärkningsvärt att bryta ut en liten del av ett stort och viktigt arbete
som kommer att presenteras för barn- och utbildningsnämnden inom kort
för att föreslå att kommunfullmäktige ska ge oss det uppdraget. Särskilt
anmärkningsvärt är att en av motionärerna sitter i barn- och
utbildningsnämnden samt deltog på utbildningsdagarna då rapporten
presenterades.
Med detta föreslår barn- och utbildningsnämnden att motionen ska anses
besvarad

Anki Svensson (M)
Ordförande barn- och utbildningsnämnden
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Med vänlig hälsning

Marit Andersson
08-57829288
marit.andersson@tyreso.se

