Tjänsteskrivelse
2015-08-21
Handläggare

Sophie Linder
Avdelningen styrning och kvalitet

Diarienummer

2015utn/0377

Årets pedagog
Förslag till beslut
Förslag till förändringar punkt 1-5 godkänns.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden.

Bakgrund
Finansieringsnämnden för utbildning fick 2013 av kommunfullmäktige i uppdrag att utforma en utmärkelse för att lyfta fram pedagoger som goda förebilder, vartill avsattes
100 000 kronor. Prissumman var 25 000 kr efter skatt till respektive mottagare av utmärkelsen Årets pedagog. Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram förebilder som kan ses
som en inspiration till andra pedagoger med en ökad kvalitet i förskolan och skolan som
följd.
Utmärkelsen ”Årets pedagog” har delats ut i fyra kategorier: Förskola, förskoleklass –
årskurs 3, årskurs 4-6 och årskurs 7-9, inklusive fritidshem. Allmänheten har haft möjlighet att nominera. Den som nominerats skulle vara behörig lärare inom förskolan eller
grundskolan, inklusive fritidshem. Nomineringen skulle motiveras. Nomineringar som
ej varit motiverade eller där den nominerade inte varit behörig lärare har inte beaktats.
De nominerade har bedömts utefter följande kriterier: Läraren i förskolan eller skolan är
engagerad, läraren inspirerar till lärande genom att väcka barnens och elevernas nyfikenhet samt läraren bidrar till att utveckla den pedagogiska verksamheten.
Finansieringsnämnden för utbildning fattade beslutet 2013-06-13 att en jury bestående
av nämndens presidium och sakkunnig inom utbildningssektorn ska utse mottagare av
utmärkelsen. Prissumman har fördelats lika över samtliga fyra kategorier och har tillfallit den person som utsetts till vinnare av utmärkelsen.
Utmärkelsen har delats ut enligt ovan åren 2013 och 2014.

Ärendebeskrivning
Föreliggande förslag till ändringar har tillkommit i syfte att förtydliga syftet med utmärkelsen Årets pedagog och i förlängningen bättre bidra till att lyfta fram förebilder som
kan ses som en inspiration till andra pedagoger med en ökad kvalitet i förskolan och
skolan som följd.
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Förslaget innebär följande förändringar:
1. ”Prissumman fördelas lika över samtliga fyra kategorier och tillfaller den person
som utses till vinnare av utmärkelsen.” ändras till ”Prissumman fördelas lika över
samtliga fyra kategorier och tillfaller den person som utses till mottagare av utmärkelsen. Prissumman avser fortbildningssatsning eller motsvarande för den person
som mottar utmärkelsen.”.

2. ”Finansieringsnämnden för utbildning fattade beslutet 2013-06-13 att en jury bestående av nämndens presidium och sakkunnig inom utbildningssektorn ska utse
mottagare av utmärkelsen.” ändras till ”Juryn består av nämndens presidium.”.
3. ”Den som nominerats ska vara behörig lärare inom förskolan eller grundskolan,
inklusive fritidshem. Nomineringen skulle motiveras. Nomineringar som ej varit
motiverade eller där den nominerade inte är behörig lärare har inte beaktats.”
ändras till ”Den som nomineras ska vara legitimerad förskollärare/lärare eller
utbildad fritidspedagog. Nomineringen ska motiveras. Nomineringar som inte är
motiverade eller där den nominerade inte är legitimerad förskollärare/lärare eller
utbildad fritidspedagog ska inte beaktas.”.

4. 2015 delas utmärkelsen ut i november och framöver på nationaldagsfirandet.
5. Prissumman utbetalas till den förskola eller skola där personen är anställd.

Bedömning
Förslaget bedöms effektivisera och förtydliga processen kring utmärkelsen årets
pedagog. Förslaget bedöms bättre bidra till en ökad kvalitet i förskolan, fritidshemmet
och skola.
Ekonomiska konsekvenser

Inga ekonomiska konsekvenser har identifierats.
Konsekvenser för miljön

Inga konsekvenser för miljön har identifierats.
Konsekvenser för medborgarna

Förslaget bedöms ha positiva konsekvenser för medborgarna på lång sikt genom att
bidra till en ökad kvalitet i förskolan, fritidshemmet och skolan.
Konsekvenser för barn
Förslaget bedöms ha positiva konsekvenser för barn på kort och på lång sikt genom att
bidra till en ökad kvalitet i förskolan, fritidshemmet och skolan.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av avdelningen styrning och kvalitet.
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Tjänsteskrivelse (föreliggande)

Pia Andersen
Chef kultur- och utbildningssektorn
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