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Våren 2020 var på många sätt historisk och utmanande för våra förskolor och skolor då vi ställdes inför en
pandemi. En pandemi som långt ifrån är över. Pandemin har naturligtvis skapat oro hos våra anställda i
kommunen. Men man har trots detta , gjort ett fantastiskt arbete med att skapa en trygg verksamhet för våra barn
och elever. Verksamheterna har dessutom haft en hög sjukfrånvaro bland både elever, barn och personal, men
trots det har vi under våren haft ett högt meritvärde för Tyresös elever och fortsatt en hög trygghet inom
förskolan. Det gör oss både imponerade och tacksamma.
Vi vet att sjukfrånvaron följs upp hos skolchefer, både gällande personal och elever och det är viktigt att vi tidigt
under hösten identifierar elever som riskerar att halka efter och sätter in åtgärder för att de ska nå
kunskapskraven i alla ämnen.
Det goda ekonomiska resultatet, pandemin till trots, är dels resultatet av en ökad medvetenhet hos våra enheter
men beror även till stor del på att Tyresö kommun blivit ersatta för sjuklönekostnader direkt kopplade som en
orsak av pandemin. Överskottet är till stor del på grund av konsekvenser av pandemin.
Vi ser att vi fortsatt behöver investera i våra förskolor och skolor, nu än mer än någonsin är det tydligt vilken viktig
roll vår välfärd spelar för våra barn och unga och för en trygg, jämlik uppväxt.
Våra verksamheter har utmaningar framgent och behöver arbeta för en ökad likvärdighet mellan våra
grundskolor, öka delaktigheten hos elever, se till att fler barn ges möjlighet att läsa vidare på gymnasiet och att
trygghet och arbetsro ökar. Arbetet med att förbättra kvalitén i Tyresös fritidshem är fortsatt viktigt. Våra förskolor
ska fortsätta hålla samma höga kvalitet och höga personaltäthet.
Skolfrånvaron har ökat under pandemin och vi behöver stärka arbetet med att främja närvaron. Vi behöver
fortsätta prioritera och stärka kvaliteten inom våra fritidshem.
Att en del processer och uppdrag fått pausa för att fokusera på kärnverksamheten under året, är inte konstigt. Vi
ser fram emot att följa höstens arbete och att 2021 ha en månadsuppföljning i nämnden som baserar sig på
indikatorer som mäts månadsvis och kompletteras med årliga enkäter för att bättre kunna följa verksamheternas
kvalitetsarbete.
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