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Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Kathrin Hansson
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Dnr BOU 2020-960

Barn- och ungdomsnämnden

Särskilt begåvade elever - uppdrag inom
Välfärdsmiljonerna
Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Ärende
Kommunstyrelsen fattade 2020-10-06 § 268 beslut om extra statsbidrag till
nämnderna. Barn- och ungdomsnämnden tilldelades 30 mnkr för år 2021 och
15 mnkr för år 2022.
Revideringen av barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2021
beslutades 2020-12-17 § 165, avseende fördelning av extra statsbidrag på 30
mnkr för år 2021, varav 3 mnkr avser en särskild satsning riktad till särskilt
begåvade elever.
En kompetensutvecklingsinsats ska erbjudas personal i grundskola och
planeras starta hösten 2021. Medel avsätts även till att skapa mötesplatser för
särskilt begåvade elever i samverkan med externa aktörer.
För detta arbete planeras medel till tjänst eller del av tjänst.

__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Särskilt begåvade elever – uppdrag inom välfärdsminjonerna, 2021-01-13
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Bakgrund
I “Ett nytt ledarskap för Linköping” allians för Linköpings samverkansprogram
för mandatperioden 2018-2022 är en av punkterna att förbättra undervisning
för särskilt begåvade elever.
Avdelningen förskola och grundskola har fått i uppdrag att utveckla stöd till
lärare för hur skolorna kan stimulera särskilt begåvade elever. Vidare gavs
uppdraget att skapa tillgängligt material på hemsidan riktat till våra skolor.
Kompetensutvecklingsinsats har erbjudits skolans personal vid uppstarten inför
läsåret 2019/2020.
Sedan hösten 2020 ligger ansvaret för detta uppdrag under den centrala
elevhälsan och en arbetsgrupp med representation av elevhälsochef,
psykologiskt ledningsansvarig och sakkunnig har påbörjat ett
utvecklingsarbete.
Beskrivning av insatsen
Arbetsgruppen har i uppdrag att fortsatt planera för följande:
 Skapa mötesplatser för särskilt begåvade barn/ungdomar i samverkan
med externa aktörer.
 Skapa möjligheter för att samordna insatser riktade till denna elevgrupp
samt informera verksamheten om vilket stöd som finns att ta del av.
 Fortsatt kartläggning över behov av stöd från skolorna.
 Erbjuda kompetensutvecklingsinsatser till förskolor och grundskolor.
 Fortsatt utveckling av hemsida med stödmaterial.
Genomförande
 Planering av kompetensutvecklingsinsats, en utbildning i samarbete
med Karlstad universitet med start höstterminen 2021. Platser kommer
att erbjudas även lärare på gymnasiet.
 Undersöka möjligheten att skapa samverkan med Linköpings
universitet och andra aktörer i Linköping.
 Utveckla erbjudanden om handledning till skolor med elever som
behöver utmaningar.
 Förstärkning av kompetens inom den centrala elevhälsan.
 Information till verksamheterna om det stöd som erbjuds.
 Revidering av handlingsplan gällande särskilt begåvade elever.
 Vid kommande LUS-seminarium för barn- och ungdomsnämndens
respektive bildningsnämndens ledamöter i mars 2021 kommer en
föreläsning av fil dr Elisabet Mellroth att äga rum.
Ekonomiska konsekvenser
För insatsen avsätts 3 mnkr av Välfärdsmiljonerna för 2021 och 1,5 mnkr för
2022.
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Kommunala mål
Kommunövergripande mål inom målområde Medborgare: Hög kunskap med
skolor i framkant
Nämndmål: Maximalt lärande - Alla barn och elever utmanas utifrån sina
förutsättningar för att nå så långt som möjligt i lärande och
kunskapsutveckling.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Uppföljning och utvärdering
Arbetsgruppen ansvarar för att planerade insatser genomförs och löpande
utvärderas i förvaltningens delårsrapporter och i verksamhetsberättelsen.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Beslut enligt MBL § 11 har skett 9 februari 2021.
Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Anders Jolby
Beslutet skickas till:
Nämndekonom barn- och
ungdomsnämnden

