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Uppdrag om kvalitetssamtal
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till
barn- och utbildningsnämnden
1. Modellen för kvalitetssamtal godkänns
2. Utvärderingen av modellen redovisas i början av 2022

Barn- och utbildningsförvaltningen

Elisabet Schultz
Förvaltningschef

Sammanfattning
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår en modell för 2021 kring
kvalitetssamtal med fristående verksamhet inom Tyresö kommun. Modellen
ska utvärderas i slutet av året och ligga till grund för en permanent modell.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen fick i uppdrag 2018-06-20 § 56 att införa
kvalitetssamtal för grundskolan på prov med start första terminen 2019. Barnoch utbildningsförvaltningen fick också i uppdrag att presentera en utvärdering
av modellen och en fortsatt modell där även förskola ingår senast under hösten
2019.
I uppdraget framgår att kvalitetssamtal ska genomföras med fristående
huvudmän för att gemensamt öka kvalitén i utbildningen.
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Tjänsteskrivelse
Datum

2020-11-19

Bakgrund
Av olika skäl så har kvalitetssamtal med fristående skolor inte genomförts, men
den 24 november finns ett inplanerat möte. På förskolan så har samtal
genomförts under hösten 2020 med fristående aktörer på förskolan. 2018
genomfördes det systematiska samtal med både fristående förskolor och
pedagogisk omsorg.
Då underlag för utvärdering saknas föreslår barn- och utbildningsförvaltningen
att en modell för samtal beslutas och genomförs under 2021 för att därefter
utvärderas och fastställas.

Förslag på modell
Kvalitetssamtal/dialoger med fristående aktörer i Tyresö kommun, inom
skola, förskola och pedagogisk omsorg ska genomföras 2 gånger per år av
ansvarig skolchef.
Syftet med dialogen är att:
•
•
•
•

Skapa kvalitetsförbättring
Öka samarbete och samverkan
Ge och få information om aktuella saker
Ge och få information om prioriteringar och satsningar

Förslag på innehåll i samtalen
•
•
•
•
•
•

Trygghet och säkerhet
Resultat och kvalitét
Kompetensutvecklingsbehov
Befolkningsprognos och behov av platser
Överlämningar
Barn- och elevhälsa

Regelbundna kvalitetssamtal/dialoger ska starta under våren 2021. I slutet av
2021 görs en utvärdering där alla parter får möjlighet att utvärdera samtalen.
Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.
Förslaget till beslut är för barnets bästa eftersom syftet är att öka kvalitén i
utbildningen.
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