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Tjänsteskrivelse
Utbildningsförvaltningen
Anna Jertland

2022-06-09

Dnr BOU 2022-455

Barn- och ungdomsnämnden

Deltagande i Samverkan för bästa skola - Skolverket
Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Ordförande ges i uppdrag att, efter samråd med berörda skolor och
förskolor, ta ställning till erbjudandet från Skolverket om deltagande i
Samverkan för Bästa skola
2. Utbildningsdirektören får i uppdrag att teckna överenskommelse om
samverkan.
Ärende
Skolverket har fattat beslut att inom ramen för regeringsuppdraget om
Samverkan för bästa skola (U2019/03786/S), erbjuda samverkan med
Linköpings kommun.
Statens skolverk har fått i uppdrag av regeringen att i dialog med huvudmän
fortsatt genomföra insatser i syfte att höja kunskapsresultaten i skolan samt öka
måluppfyllelsen i förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Insatserna
syftar även till att öka likvärdigheten inom och mellan skol- och
förskoleenheter.
Insatserna ska riktas till skolenheter med låga kunskapsresultat eller hög andel
elever som inte fullföljer sina studier och som har eller bedöms få svåra
förutsättningar att förbättra sina resultat på egen hand. Skolverkets bedömning
av vilka skolenheter som ska prioriteras för deltagande samt identifikation av
relevanta utvecklingsområden ska beakta underlag från Statens skolinspektion.
Insatser ska även riktas till förskoleenheter som har svåra förutsättningar.
Skolverket ska göra en bedömning av vilka förskoleenheter som ska prioriteras
för deltagande i satsningen.
Utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut
om att ge ordförande i uppdrag att, efter samråd med berörda skolor och
förskolor den 17 juni, ta ställning till erbjudandet från Skolverket om
deltagande i Samverkan för Bästa skola.
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Utbildningsförvaltningen föreslår även att ge utbildningsdirektören i uppdrag
att teckna överenskommelsen om samverkan.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Deltagande i Samverkan för bästa skola – Skolverket (juni-22)
Bilaga 1 Erbjudande om SBS
Bilaga 2 Beslut om att erbjuda Samverkan för bästa skola
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Bakgrund
I bilaga 1 Erbjudande om SBS står;
Skolverket erbjuder er som huvudman för Linköpings kommun att påbörja en
samverkan i syfte att identifiera och genomföra insatser som höjer
kunskapsresultaten och ökar likvärdigheten. Insatserna ska riktas till skolor
med låga kunskapsresultat eller hög andel elever som inte fullföljer sina
studier, och som har eller bedöms få svåra förutsättningar att förbättra sina
resultat på egen hand.
Skolverket erbjuder er som huvudman för förskolor att även påbörja
samverkan i syfte att identifiera och genomföra insatser som höjer
måluppfyllelsen och ökar likvärdigheten. Insatserna ska riktas till
förskoleenheter med svåra förutsättningar. Urvalet av förskoleenheter görs i
dialog med er och baseras på ett av Skolverket framtaget förskoleindex med
indikatorer på kvalitetsmått som påverkar en förskolas förutsättningar.
Satsningen utgår ifrån regeringsuppdraget Uppdrag till Statens skolverk om
Samverkan för bästa skola (U2019/03786/S). Uppdragen innebär att
Skolverket i dialog med huvudmän ska identifiera insatser som kan stärka
huvudmännens förmåga att planera, följa upp och utveckla utbildningen.
Skolverket och huvudmannen ska tillsammans identifiera vad som behöver
stärkas i det systematiska kvalitetsarbetet inom huvudmannens organisation
och vilka insatser som krävs på respektive skolenhet för att kunskapsresultaten
och likvärdigheten ska förbättras. Därefter görs en överenskommelse mellan
Skolverket och huvudmannen om hur insatserna ska utformas och genomföras
samt respektive parts ansvar och åtagande.
De skolor som erbjuds delta i Samverkan för bästa skola är;


Ulleviskolan



Rosendalsskolan



Nygårdsskolan

Den inledande samverkan får visa vilka förskoleenheter hos huvudmannen som
ska väljas ut utifrån Skolverkets kriterier.
Ekonomiska konsekvenser
Eventuella kostnader för deltagandet i Samverkan för bästa skola tas inom ram.
Skolverket tilldelar även huvudmannen medel till att täcka en del av kostnader
för arbetet under en inledande fas.
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Kommunala mål
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Ingen jämställdhetsanalys har genomförts då något behov av detta inte har
identifierats.
Uppföljning och utvärdering
Samverkan för bästa skola är ett treårigt arbete varför uppföljning föreslås ske
till barn- och ungdomsnämnden varje höst under de år som Linköpings
kommun deltar i samverkan, om beslut om deltagande fattas.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt 19 § MBL har skett den 24 maj 2022.

Utbildningsförvaltningen

Anders Jolby

Beslutet skickas till:
Rektorerna för Ulleviskolan,
Rosendalsskolan och Nygårdsskolan
Rektor för de kommunala förskolorna i
Skäggetorp

