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Dnr GFN 2017/192

§ 146 Pedagogiska utmärkelser 2018
Sammanfattning

Pedagogiska utmärkelser har sedan 2010 delats ut till pedagoger i
förskola, grundskola F-6, grundskola 7-9, gymnasie- och
vuxenutbildningen samt skicklig pedagogisk ledning(årets
skolledare). Antalet utmärkelser utökades 2014 genom att
ytterligare fyra utmärkelser inrättades. Dessa var skicklig pedagog i
fritidshem, bästa innovatör och entreprenör, bästa miljöarbete samt
bästa förskolerestaurang/skolrestaurang/kök.
Samtliga dessa utmärkelser utom skicklig pedagogisk ledning/ årets
skolledare kan tilldelas grupp eller arbetslag. För varje utmärkelse
finns fastställda kriterier. Se bilaga Kriterier för utmärkelser 2017.
Varje utmärkelse(nio stycken) har tilldelats 5 000 kr förutom
diplom och blommor. Om en grupp eller ett arbetslag har tilldelats
utmärkelsen har varje deltagare fått diplom och blommor och
prissumman har fördelats mellan deltagarna. Den sammanlagda
prissumman uppgår således till 45 000 kr.
Grund- och förskolenämnden beslutade 2017-03-29 Dnr GFN
2017/76 om hur prissumman får utbetalas om det gäller en
mottagare alternativt en grupp eller ett arbetslag. Gymnasie – och
vuxenutbildningsnämnden fattade motsvarande beslut 2017-03-28
Dnr GVN 2017/25.
Ett förslag har framställts till utbildningsförvaltningen om att utöka
antalet utmärkelser med ”Pedagog/arbetslag som särskiljer sig
inom digital pedagogik”. Syftet skulle vara att sätt fokus på ett
arbete som ska göras på området, och medarbetare som lyckas på
området.
Förvaltningens synpunkter

Förvaltningschefens ledningsgrupp framhåller att digitalisering inte
är ett huvudmål i sig utan allt det som ger högre kunskap. Om
någon arbetar med digitalisering så kan det öka kunskapen. Ett pris
som bara handlar om digitalisering kan uppfattas så att om man
arbetar med mycket digitalisering så är det bra och då kan man få
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en utmärkelse.
Förvaltningen ser inte att det finns behov av fler utmärkelser än de
nio som för närvarande delas ut.
Processen att utse mottagare av de nio utmärkelserna är omfattande
och påbörjades innevarande år i april med fastställande av plan för
nomineringsarbetet som ska genomföras på kommunens hemsida.
Informationsbrev till alla chefer för förskolor och skolor,
kommunala och fristående i kommunen sänds ut så snart
förvaltningschefens ledningsgrupp fastställt planen. Information
läggs upp på kommunens hemsida med information om
nomineringstid, utmärkelser och kriterier för dessa. Information till
vårdnadshavare och personal via Unikum, Schoolsoft och V-klass.
Tre dagar efter sista nomineringsdagen lämnas en sammanställning
av nomineringar med motiveringar till respektive linjechef.
Påföljande fredag beslutar förvaltningschefens ledningsgrupp, som
är jury, om samtliga nio utmärkelser.
Chefen för mottagaren av utmärkelsen underrättas av linjechef om
den/de medarbetare som kommer att få utmärkelse. Enhetens chef
ansvarar för att mottagaren infinner sig vid utdelningen.
Alla mottagare av utmärkelse får ett oinramat diplom med namn
och motivering till utmärkelsen. Ett diplom i varje kategori
framställs i A3 och ramas in. Dokument med motivering till
utmärkelser mailas till ordförandena som stöd inför utdelningen i
september.
Framställning av diplom, fotografering samt publicering av bild
och motiveringar till utmärkelserna ombesörjs av kommunikatör
vid kommunikation och marknadsföring.

Underlag för beslut

- Kriterier för utmärkelser 2017, Bilaga 1.
Förslag till beslut

-

Utdragsbestyrkande

Grund- och förskolenämnden beslutar att inte göra några
förändringar av antalet pedagogiska utmärkelser.
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Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Utan eget ställningstagande.
Överläggningar i grund- och förskolenämnden

Vid nämndens sammanträde föreslår Sedat Dogru (M) att nämnden
inrättar ytterligare ett pris:
Bästa arbete mot utanförskap
Kriterier:
- Arbetar för att engagera barn/elever mot utanförskap och
mobbning
- Är inspiratör och eldsjäl för både barn/elever och medarbetare
- Är tydlig och arbetar flexibelt för ökad delaktighet och
inkludering
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Grund- och förskolenämnden beslutar att inte göra några
förändringar av antalet pedagogiska utmärkelser.
2. Sedat Dogrus (M) förslag till ytterligare pedagogiskt pris tas in
för beredning.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Handläggare kansliavdelningen
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