Reservation Barn- och utbildningsnämnden 19 oktober 2011
§ 42 Nämndplan 2012
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet att anta nämndplanen.
Anledningen är följande:
Enligt den nya arbetsordningen inför nämndplan 2012 deltog Miljöpartiet i ett förberedande
arbetet. Av detta arbete syns intet i den slutliga nämndplanen. Var detta bara ett spel för
gallerierna?
Under punkt 2.2 Grundskola med förskoleklass och fritidshem står ”att årskurs sex från och
med hösten 2012 ska ingå i organisationen för yngre elever. Beslutet kommer att påverka
elevsammansättningen vid samtliga skolor i kommunen i större eller mindre utsträckning.”
Miljöpartiet ställer sig positiv till en ändrad stadieindelning, elever i årskurs sex (elva-tolv år)
får genom att behålla ”mellanstadiemiljön” ett år till den stabilitet och trygghet som ger bättre
förutsättningar att utvecklas såväl emotionellt som kunskapsmässigt.
Men genomförandet i tid går för fort fram. Det underlag som tagits fram av förvaltningen är
otillräckligt, framförallt saknas åsikter och tankar om detta från närmast berörda, det vill säga
elever, föräldrar och skolpersonal. Miljöpartiet ser det som en mycket viktig kommunal
angelägenhet att ta till vara medborgarnas åsikter och tankar om beslut som påverkar
kommunmedborgarnas vardag. Dessutom saknas en genomarbetad konsekvensbeskrivning
utifrån arbetsmiljö, skolväg (både vad gäller avstånd till skolan och säker trafikmiljö) och
framtida elevunderlag (befolkningsunderlag, inflyttning, nya bostäder). Miljöpartiet saknar
också en sammanställning från forskarvärlden vad gäller barns utveckling och behov.
Tillsammans med Socialdemokraterna utarbetade miljöpartiet följande nämndmål:
Grundskolan
Mål 1- Tyresö hör till de 50 bästa kommunerna vad gäller betyg i alla ämnen
Nämndmål:
 Möjlighet till en individualiserad utbildning har ökat genom att den genomsnittliga
lärartiden per elev har ökat.
 Alla elever som behöver det erbjuds läxläsningshjälp.
 Nämnden förändrar elevpengen så att den i ökad utsträckning möter behov vid de
skolor som har störst behov.
 En handlingsplan för Forellskolan/Nyboda skola (Nya Nyboda) arbetas fram och
behandlas av nämnden.
Mål 2- Tyresö hör till de 50 bästa kommunerna vad gäller svenska och matematik i årskurs 3
Nämndmål:
 Alla skolor jobbar med tidig (från årskurs 1) uppföljning av läsförståelse genom tester
vars resultat redovisas för nämnden.
 Insatser för kontinuerlig kompetensutveckling i matematik ska ökas.
Mål 3 – Andelen högskoleutbildad personal i förskoleklass uppgår till minst 70 procent
Nämndmål:
 Nämnden ska utarbeta ett program för ökad attraktivitet som arbetsgivare.
 Insatser ska vidtas för att erbjuda vidareutbildning för personal som idag arbetar i
förskoleklass men saknar relevant högskoleutbildning.

Förskolan
Mål 1 – andelen pedagoger med högskoleutbildning har ökat
Nämndmål:
 Nämnden ska utarbeta ett program för ökad attraktivitet som arbetsgivare.
 Insatser ska vidtas för att erbjuda vidareutbildning för personal som idag arbetar i
förskolan men saknar relevant högskoleutbildning.
Mål 2 – Förskoleplats garanteras inom 3 månader
Nämndmål:
 Målet ska uppnås utan att barngruppernas storlek ökar.
Fritidsgårdar
Mål – Minst en fritidsgård/träffpunkt drivs i annan regi
Nämndmål:
 Målet är uppnått – så eventuellt nämndmål bör inriktas på kvalitativa mål.

Utöver dessa nämndmål har Miljöpartiet ytterligare nämndmål:
Förskola
1. Minskade barngrupper.
2. Längre vistelsetid åt barn till arbetslösa och föräldralediga
3. En förstärkning av den sociodemografiska ersättningen
4. Hälsofrämjande hälsopedagogiska insatser

Grundskola
1. Stärkt skolhälsovård
2. En förstärkning av den sociodemografiska ersättningen
3. Kultur i skolan till barn som ej omfattas av den statliga satsningen.
4. Ökad personaltäthet på fritidshemmen
5. Hälsofrämjande och hälsopedagogsiska insatser

Särskolan
1. Hälsofrämjande och hälsopedagogiska insatser

Fritidsgårdar
1. Fritidsgårdar i alla kommundelar
2. Hälsopedagogik och hälsofrämjande verksamhet på fritidsgårdarna
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