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Dnr GFN 2017/120

§ 145 Utförarmöten
Sammanfattning

Grund och förskolenämnden gav utbildningsförvaltningen att
återkomma med ett förslag på ett upplägg för återkommande
”Utförarmöten”. Möten avsedda för fristående aktörer i Haninge
kommun verksamma inom förskola, grundskola och pedagogisk
omsorg.
Idag bjuds fristående aktörer regelbundet in till fysiska träffar:
Utbildningsförvaltningens strategidag
Central stödavdelnings seminarium kring ansökningsprocessen för
tilläggsbelopp
Ett årligt möte specifikt för grundskola med tjänstemän från UBF.
Hösttermin
Ett årligt möte specifikt för förskola och pedagogisk omsorg med
tjänstemän från UBF. Höstermin
Ämnesnätverk inom grundskolan som möts två gånger per termin i:
idrott och hälsa (under två dagar i juni 2017 deltog flera fristående
grundskoleaktörer i en fortbildning i simning som anordnades av
Béatrice Gibbs, lektor i idrott och hälsa) musik, slöjd,
matematik/no/teknik, och svenska som andraspråk
Nätverk inom grundskolan för specialpedagoger och speciallärare
som möts två gånger per termin
Fristående aktörer kan få verksamhetsspecifik och enskilt stöd av
central stödavdelning vad gäller fritt nyttjande av psykologer samt
centrala specialpedagoger. Detta sker i dag bland annat genom
handledning i implementeringsarbetet av Collaborative and
Proactive Solutions (CPS). De får även stöd i den administrativa
handläggningen gällande exempelvis placeringar och
administrationen kring detta, antingen via mail/telefon kontakt med
administrativ handläggare på kommunen eller genom
verksamhetsbesök av den samme.
De fristående aktörerna inom förskola och pedagogisk omsorg har
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även regelbunden tillsyn av kommunen genom tillsynsansvarig. De
har även möjlighet att få verksamhetsspecifik och önskad
vägledning och rådgivning av central förskolechef och
tillsynsansvarig. Detta sker såväl genom mail/ telefon och fysiska
möten utifrån behov.
Tillsynsansvarig har frågat alla fristående aktörer inom förskola
och pedagogisk omsorg om behov utöver det redan nämnda och det
som framkommit där är att det kan finnas ett behov att vid
åtminstone ett tillfälle årligen separera förskola och pedagogisk
omsorg för att kunna diskutera mer verksamhetsnära
frågeställningar och ges möjlighet till kompetensdelning och
kompetensutveckling. För att tillmötesgå denna önskan planerar
därför förskoleavdelningen att införa två möten till, förlagt under
vårterminen, ett för förskola och ett för pedagogisk omsorg.
Mötestrukturen årligen skulle då se ut enligt följande:
Utbildningsförvaltningens strategidag
Central stödavdelnings seminarium kring ansökningsprocessen för
tilläggsbelopp
Ett årligt möte specifikt för fristående aktör grundskola med
tjänstemän från UBF. Hösttermin
Höstermin - möte specifikt för fristående aktör förskola och
pedagogisk omsorg med tjänstemän från UBF.
Vårtermin – möte specifikt för fristående aktör förskola med
tjänstemän från UBF
Vårtermin – möte specifikt för fristående aktör pedagogisk omsorg
Underlag för beslut

- Kontakt med fristående aktörer.
- Kontinuerliga träffar med fristående aktörer.
Förslag till beslut

1. Mötesstrukturen enligt ovanstående godkänns.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Enligt förvaltningens förslag.
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Grund- och förskolenämndens beslut

1. Mötesstrukturen enligt ovanstående godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Henrik Lindh central förskolechef, Lina Axelsson
Kihlblom central grundskolechef, Pär Olsson biträdande
grundskolechef
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