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Dnr BOU 2018-746

Barn- och ungdomsnämnden

Profiler inom Linköpings kommunala grundskolor
Förslag till beslut
1. Uppdrag ges till skolchefen att
a. ge förslag till organisation för att erbjuda fler breda profiler i
grundskolan både inom idrott och praktiskt estetiska ämnen,
b. undersöka hur dagens specialidrottsprofiler kan konverteras till
bredare idrottsprofiler,
c. ge förslag om, hur och i vilken omfattning antagningsprov ska
användas för urval till en profil.
2. Uppdrag ges till skolchefen att återkomma med förslag till beslut senast i
april 2019.
Ärende
Utbildningskontoret redovisade i november 2018 resultatet av höstens arbete
gällande profiler i kommunala grundskolor. Vid sammanträdet gavs skolchefen
i uppdrag att formulera ett uppdrag till fortsatt arbete där inriktningen ska vara
att behålla, utveckla och bredda profilerna så att specialidrotter kan ingå som
en del i en profil.
Följande delar ska beaktas när förslaget tas fram:
-

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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-

-

Konsekvenser av förändrad timplan från läsåret 2019/20
Om och i vilken omfattning utökad timplan ska användas för att ge
utrymme för profilundervisning
Utifrån skollag och skolförordning klargöra vilket mandat
huvudmannen respektive rektor har när det gäller profiler, dess
organisation och omfattning
Linköpings kommuns idrottspolitiska program
Den forskning som redovisats till nämnd av kommunens
idrottsutvecklingschef
Möjligheten till ökad integration av elever från olika bostadsområden i
Linköpings kommun
Undvika att profiler uppmuntrar stereotypa genusmönster
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Förslaget föreslås att presenteras senast vid barn- och ungdomsnämndens
sammanträde i april 2019 för att skolorna ska kunna organisera för eventuella
förändringar inför läsåret 2020/21.
__________
Beslutsunderlag:
Profiler inom grundskolan – rev 181206.docx
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Bakgrund
Skolchefen fick i uppdrag av barn- och ungdomsnämnden att till juni 2018
återkomma till barn- och ungdomsnämnden med ett förslag till beslut om
placeringsprinciper till förskoleklass och grundskola med relativ närhet som
utgångspunkt. I uppdraget ingick även att belysa strategiska överväganden
gällande profilskolor.
Barn- och ungdomsnämnden tog 2018 beslut om placeringsprinciper och gav
samtidigt skolchefen i uppdrag att på barn- och ungdomsnämndens
sammanträde i november 2018 återkomma med redovisning och eventuella
förslag till beslut gällande utvecklingen av profiler och dess
antagningsförfarande.
Utbildningskontoret redovisade i november 2018 resultatet av höstens arbete
gällande profiler. Vid redovisningen gavs tre huvudspår gällande utveckling av
profiler. Vid sammanträdet gavs skolchefen i uppdrag att formulera ett uppdrag
till fortsatt arbete där inriktningen ska vara att behålla, utveckla och bredda
profilerna så att specialidrotter kan ingå som en del i en profil. En breddning
kan även omfatta profiler inom praktiskt estetiska ämnen såsom musik. Även
antagningsförfarandet skulle belysas.
Förslag till uppdrag
a. ge förslag till organisation för att erbjuda fler breda profiler i
grundskolan både inom idrott och praktiskt estetiska ämnen,
b. undersöka hur dagens specialidrottsprofiler kan konverteras till
bredare idrottsprofiler,
c. ge förslag om, hur och i vilken omfattning antagningsprov ska
användas för urval till en profil.
Följande delar ska beaktas när förslaget tas fram
-

-

Konsekvenser av förändrad timplan från läsåret 2019/20
Om och i vilken omfattning utökad timplan ska användas för att ge
utrymme för profilundervisning
Utifrån skollag och skolförordning klargöra vilket mandat
huvudmannen respektive rektor har när det gäller profiler, dess
organisation och omfattning
Linköpings kommuns idrottspolitiska program
Den forskning som redovisats till nämnd av kommunens
idrottsutvecklingschef
Möjligheten till ökad integration av elever från olika bostadsområden i
Linköpings kommun
Undvika att profiler uppmuntrar stereotypa genusmönster
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Förslaget ska presenteras senast vid barn- och ungdomsnämndens
sammanträde i april 2019 för att skolorna ska kunna organisera för
eventuella förändringar inför läsåret 2020/21.
Kommunala mål
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Förslaget till uppdrag tar hänsyn till alla elever oavsett deras könsidentitet.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information har givits enligt MBL § 19 den 4 december 2018.

Utbildningskontoret

Utbildningskontoret

Anne Hallberg

Christel Horsak

Beslutet skickas till:
Områdeschefer och enhetschefer
grundskola, Rektorer kommunala
skolor, årskurs 7-9

