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SÄRSKILT YTTRANDE
§17 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2021

På Barn— och utbildningsnämnden den 23 februari presenterades 2021 års
verksamhetsberåtteise för nämndens verksamhetsområden.
Coronapandemin har präglat 2021 hårt och hela året har verksamheterna genomfört stora
anpassningar. Iförskolån har vi haft hög sjukfrånvaro hos både barn och pedagoger och
arbetsbelastningen har varit ansträngd. Även inom grundskolan har vi haft en onormalt hög

sjukfrånvaro både hos elever och personal.
Det är med stor respekt och ödmjukhet vi konstaterar att rektorer, lärare, pedagoger,
medarbetare och förvaltning har hanterat denna ovanliga och utmanande tid med
kreativitet, mod och tydlighet. Alla fantastiska medarbetare har arbetat outtröttligt och
trollat med knäna för att få verksamheten att gå runt. Bemanningsenheten har gjort en
otrolig insats och bemannat våra enheter under en påfrestande tid. Det är mer tydligt än
någonsin att investeringar i välfärd och våra förskolor och skolor är nödvändiga.
Trots en global pandemi med stor påverkan på våra verksamheter har mycket genomförts
under året. Vattenhjulet, Tyresös första konceptförskola invigdes. Renovering har
genomförts på fem förskolor (Sofieberg, Fornudden, Pusslet, Sagan och Speldosan). |
förskolan och grundskolan har två handlingsplaner implementerats, ”Sårbegåvade barn”
och "Kemikaliesåkra förskoior”. Det har gjorts inköp av arbetsskor till all pedagogisk
personal, förskola och fritidshem. Fortsatta satsningar på lärmiljö inomhus och utomhus har
genomförts. Fomuddens skola är invigd och igång. Lovskoia har erbjudits i kommunen på
alla skolor. Slutiigen har även den nationella IT—stråtegin uppnåtts. Tack vare
medarbetarnas hårda arbete kan vi trots pandemin alltså lägga ett imponerande år till
handlingarna.

Verksamhetsberättelsen visar på hög sjukfrånvaro med anledning av pandemin. Hel eller
delvis fjärr— och distansundervisning under våren har resulterat i fler arbetsuppgifter som
skapat hög arbetsbelastning. Undervisningens kvalitet har påverkats, en del elever har haft
svårare att tillgodogöra sig undervisningen. Skolornas resultat har varit högt men det finns
ett visst kunskapstapp hos enskilda elever, insatser har satts in på individnivå med stöd av
den statliga ”skolmiljarden". Hög frånvaro bland både barn, elever, studerande och personal
har inneburit en ökad vikarietillsättning. Ekonomiskt har verksamheterna haft mindre behov
av personalresurser när frånvaron varit extremt hög.
Sist men inte minst måste 2021 års fantastiska ekonomiska resultat nämnas. Alla enheter

har arbetat målinriktat vilket bland annat lett till att grundskolan för tredje året i rad haft en
ekonomi i balans, vilket ger goda förutsättningar att styra verksamheten inför 2022. Vi
förstår att det år hårtjobb bakom det och vill rikta ett stort tack till alla som medvetet styrt
sin organisation och gjort medvetna val i den oförutsägbara tid vi befinner oss i.
2022 inleddes tungt med ökad smittspridning. Med en hög vaccinationsgrad och lättade
restriktioner går vi mot våren med ny tillförsikt.
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