Nytt på BoU - 11 februari 2019
Till alla medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen
2019 är inte bara ett helt nytt år - det innebär också ett nytt styre i Tyresö,
en ny kommunplan, en ny vision, en ny kommundirektör samt en hel del
nya lagar och regler som påverkar oss i förskola och grundskola. Detta
nyhetsbrev är därför fullt av nyheter om vad som är på gång under 2019.

Kommunens nya vision - och kommunplan
I Tyresö finns det hållbara livet,
nära storstad, skog och skärgård.
I Tyresö finns plats för alla - här trivs nya tankar.
Tillsammans skapar vi trygghet och tillit.
Tyresö är hemma.
Så lyder Tyresös nya vision, som också sammanfattas i hashtaggen
#härtrivsnyatankar.
Läs mer om lanseringen av den nya visionen och kommunplanen på
intranätet.

Vår gemensamma medarbetarfilosofi
Under hösten 2018 växte Tyresö kommuns medarbetarfilosofi fram. Den
innehåller gemensamma värderingar som ska vägleda våra
förhållningssätt och beteenden. Medarbetarfilosofin utgår från samma
värdeord som ledarfilosofin bygger på och innehållet har arbetats fram i
samarbete mellan representanter för kommunens olika verksamheter och
HR-enheten.

Delpunkterna i Tyresö kommuns medarbetarfilosofi


Fokus på resultat - vi gör vårt bästa för Tyresöborna



Dialog - vi bygger relationer



Helhetssyn - vi samarbetar



Engagemang - vi gör skillnad



Mod - vi tänker nytt



Tillit - vi tar ansvar.

Under 2019 kommer vi alla lära känna medarbetarfilosofin och arbeta
med att översätta betydelsen av värdeorden till vår egen enhet och vårt
eget medarbetarskap. Alla kommunens chefer har nu i uppdrag att
presentera medarbetarfilosofin för sin personal samt ta fram en plan
tillsammans med för hur ni ska arbeta med den på er enhet.

Nya förskolor - nu är vi på gång!
Nu är detaljplaner klara för en ny förskola på Akvarievägen i centrala
Tyresö samt för en ny förskola på Breviksvägen. Förskolorna väntas stå
klara under 2020/2021.
I och med befolkningsökningen finns det ett stort behov av att bygga fler
förskolor i Tyresö de närmaste åren. För att inte behöva uppfinna hjulet
varje gång vi bygger nytt, arbetar vi fram ett flexibelt koncept för
förskolebyggnad och utemiljö. Samtidigt skapar vi förutsättningar för ett
modernt arbetssätt med inriktning på mindre barngrupper.
Förskolorna på Akvarievägen och på Breviksvägen kommer byggas som
pilotförskolor för konceptförskolan, som sedan kan finjusteras och
anpassas efter behov.

Visionbild av konceptförskolan

Förvaltningen för liv och hälsa
Den första januari bildades den nya förvaltningen Förvaltningen för liv
och hälsa, som är en ihopslagning av socialförvaltningen och
utvecklingsförvaltningen. Förvaltningen för liv och hälsa är indelad i fyra
sektorer, som arbetar mot var sin nämnd:


Kultur- och fritidssektorn



Gymnasie- och vuxenutbildningssektorn



Arbetsmarknads- och socialsektorn



Äldre- och omsorgssektorn

Lärarnas läsårsdata
Nu är lärarnas läsårsdata för 2019/2020 samverkat och klart.
Höstterminen 2019
Lärarna börjar den 12/8 och slutar den 19/12.
Vårterminen 2020
Lärarna börjar den 7/1 och slutar den 16/6.

Dags för anmälan till årets Vi-håller-rent-dagar!
För trettonde året i rad deltar Tyresö i Skräpplockardagarna, som har bytt
namn till "Vi håller rent". Anmäl din avdelning eller klass senast den 31
mars 2019 för att delta.
Mer information och anmälan

Utbildning i förvaltningsrätt
Den 7 mars är du som arbetar i förskole- eller skolledning, administration
eller i barn- och elevhälsan i vår förvaltning välkommen på en
heldagsutbildning ibland annat förvaltningsrätt. Anmäl dig senast den 21
februari!

Goda resultat i Kkik
Tyresö har bra skola, god personalkoninuitet inom hemtjänsten och bra
medborgarkontakt.
Läs mer om kommunens resultat i senaste Kkik

Ny titel: Skolchef
Den 1 januari bytte våra verksamhetschefer för förskola samt grundskola
titel till skolchef förskola respektive skolchef grundskola. Titelbytet är en
följd av en ändring i Skollagen.

Lagändringar
Förutom skolchefstiteln finns det en hel del nya skollagar att hålla koll på
2019.
Skolvärlden har listat dem.

