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Förslag till beslut
1. Plan för verksamhetsbesök och dialogforum läsåret 2013/14 godkänns.
2. Arvode utgår för ett besök per person och år.
3. proVarmdo får i uppdrag att i juni 2014 redovisa en utvärdering av
verksamhetsbesök och dialogforum.
Beslutsnivå
Utbildningsstyrelsen
Sammanfattning
Utbildningsstyrelsen beslutade i § 95 2012-12-06 att ”uppdra till proVarmdo att ta fram
riktlinjer för kontakten mellan verksamheterna och politiker samt för att formalisera
samarbetet mellan föräldraföreningar och politiker med syfte att förbättra dialogen
mellan skola-politiker/föräldrar-politiker och för att skapa attraktivare kommunala
grundskolor.”
Ett viktigt inslag för utbildningsstyrelsens sammanfattande bedömning över
utvecklingen i de verksamheter styrelsen ansvarar för är direktkontakt med
verksamheterna i form av studiebesök. Genom att besöka proVarmdos verksamheter kan
politikerna i utbildningsstyrelsen få en uppfattning om hur arbetet bedrivs och utvecklas
på respektive enhet.
proVarmdos förskolor och skolor erbjuder föräldraforum eller föräldraråd där ledningen
för enheten träffar föräldrar för dialog och synpunkter. Det finns idag ingen formaliserad
samverkan med föräldrar på övergripande nivå.
proVarmdo föreslår att utbildningsstyrelsen beslutar om en plan för politikers besök i
verksamheterna samt inrättar ett dialogforum där politiker och föräldrarepresentanter
kan mötas en gång/termin.
Ärendebeskrivning
Kontakt mellan verksamheter och politiker

I beredningen av ärenden till utbildningsstyrelsen samt vid implementeringen av fattade
beslut sker informationsutbyte och kommunikation inom proVarmdo. Ett viktigt inslag
för utbildningsstyrelsens sammanfattande bedömning över utvecklingen i de
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verksamheter styrelsen ansvarar för är direktkontakt med verksamheterna i form av
studiebesök. Genom att besöka proVarmdos verksamheter kan politikerna i
utbildningsstyrelsen få en uppfattning om hur arbetet bedrivs och utvecklas på
respektive enhet. Dessa konkreta erfarenheter kan sedan ligga till grund för diskussion
gällande fortsatta satsningar för verksamheternas kvalitativa utveckling.
För att få ut så mycket som möjligt av verksamhetsbesöken föreslås att
utbildningsstyrelsen årligen beslutar om en plan för verksamhetsbesök. Ett tema som
utgår från en aktuell satsning, ett arbetsområde eller en fråga som enheterna arbetar med
under pågående läsår fastslås senast under höstterminen. Besöken sker sedan under en
period på tre veckor under vårterminen. Besöken varar ca en halvdag med 2-3 politiker
per enhet.
Utbildningsstyrelsens ledamöter bestämmer under höstterminen den/de enheter de
önskar besöka och kontaktar respektive enhetschef för tidsbokning. Arvode föreslås utgå
för ett besök per person.
Politikerna redovisar och diskuterar sedan besöken på det möte i utbildningsstyrelsen
som infaller närmast efter besöksperioden.
Förslag till plan för verksamhetsbesök läsåret 2013/2014

Läsåret 2013/2014 föreslås besöksperioden infalla under vecka 11-13 (10-28 mars
2014).
Temat för besöken föreslås vara verksamheternas arbete med matematik, utifrån
kommunens medverkan i SKL:s matematiksatsning PISA 2015, Skolverkets
Matematiklyft och förskolornas förtydligade uppdrag att utveckla arbetet med barns
matematiska förmåga.
Temat är kopplat till utbildningsstyrelsens mål:
- Elevernas kunskaper ska öka
- Barnens språkliga samt matematiska tänkande och förståelse ska utvecklas i
förskolan
Kontakt mellan föräldraföreningar och politiker

proVarmdos förskolor och skolor erbjuder föräldraforum eller föräldraråd där ledningen
för enheten träffar föräldrar för dialog och synpunkter. Vid fyra grundskolor
(Kyrkskolan, Viks skola, Brunns skola, Munkmoraskolan) finns en organiserad
föräldraförening.
Samtliga som kommer i kontakt med verksamheten har möjlighet att lämna synpunkter
och få svar genom kommunens gemensamma synpunktshantering. Utbildningsstyrelsen
får del av sammanställningar av inkomna synpunkter.
Det finns idag ingen formaliserad samverkan med föräldrar på övergripande nivå.
proVarmdo föreslår att ett dialogforum skapas där föräldrarepresentanter får möjlighet
att träffa politikerrepresentanter, och att detta forum administreras av proVarmdos
ledningsstöd.
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Förslag till dialogforum läsåret 2013/14

Läsåret 2013/14 föreslås två dialogforum genomföras för grundskolan, ett på
höstterminen och ett på vårterminen. Utbildningsstyrelsens presidie föreslås representera
utbildningsstyrelsen i dialogforumet. En utsedd föräldrarepresentant från samtliga
grundskolor inbjuds att delta. Syftet med dialogforumet är att ge och ta information i
aktuella övergripande frågor, diskutera goda idéer för att förbättra verksamheterna, samt
ge möjlighet att ställa frågor och framföra synpunkter. En dagordning sammanställs av
proVarmdo ledningsstöd där tid ges för en presentation av aktuella övergripande frågor
från presidiet, och övriga aktuella frågor efter föranmälda önskemål från
föräldrarepresentanterna.
Ekonomiska konsekvenser

Kostnad för arvoden vid verksamhetsbesök samt administration av dialogforum.
Konsekvenser för miljön

Inga kända konsekvenser för miljön.
Konsekvenser för medborgarna

De medborgare som är elever/föräldrar till elever i proVarmdos grundskolor får ett
forum för direktkontakt med styrande politiker, vilket skapar bättre förutsättningar för
information, dialog och inflytande.
Bedömning
proVarmdo föreslår att utbildningsstyrelsen beslutar om en plan för politikers besök i
verksamheterna samt inrättar ett dialogforum där politiker och föräldrarepresentanter
kan mötas en gång/termin.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av proVarmdo ledningsstöd i samverkan med resultatenhetschefer
för.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 2013-05-31 (föreliggande)
Sändlista
Resultatenhetschefer för de verksamheter utbildningsstyrelsen ansvarar för
Produktionschef
proVarmdo ledningsstöd
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