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Barn- och ungdomsnämnden
Bilaga – Omvandling av markeringsbeslut till ordinarie ram
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Omvandling av markeringsbeslut till
ordinarie ram (specifikation i bilaga)
2033, Kompetensutveckling och
omställning
Medlen används till kompetensutvecklingsinsatser för
lärare och rektorer. Lärarlyftet möjliggör att det finns fler
lärare som är behöriga att undervisa i fler ämnen i
verksamheten. Sammantaget leder kompetensutvecklingen
till ökad måluppfyllelse för barn och elever.
Linköpings kommun deltar i en försöksverksamhet med
övningsskolor i samverkan med Linköpings universitet.
Syftet med försöksverksamheten är att bidra till att höja
kvaliteten i lärarutbildningen och stärka de blivande
lärarnas professionsutveckling. Avtalet med Linköpings
Universitet innebär att de handledare som är kopplade till
övningsskolorna måste ha genomgått en
handledarutbildning om 7,5 hp inom försöksperioden.
Förbrukningen ingår i markering ovan.
Markeringen avser en vidareutbildning av barnskötare till
förskollärare vilket leder till fler förskollärare i
verksamheten.
Medlen avser en kompetensutvecklingsinsats för
barnskötare som omfattar 15 hp. Utbildningen är
valideringsbar och pågår under tre terminen med start
vårterminen 2017.

KS 2015-06-16 BoU lärarlyftet II
9000 tkr 2016, 4 500 tkr 2018
6 943 4 975 1 954

KS 2015-06-16 BoU handledarutb år
2015-2017

KF 160614 §229 BUN Komp utv
barnskötare till förskollärare 2016-2019

928

320

2 646

836

KS 2016-12-20 Kompetensutveckling
barnskötare
Delsumma kompetensutveckling

1 333
11 851 6 131 1 954

0

2041 Barn och ungas yttre och inre miljö

0

Medlen används till projektet hållbar utveckling i förskola
och skola och är uppdelat i respektive delprojekt: giftfri
förskola, kemikaliesmart skola, systematiskt arbete med
lärande för hållbar utveckling i förskola och skola samt
0 utveckling av lärarstöd.

0

Barn- och ungdomsnämnden och omsorgsnämnden
samverkar för att tillsammans utveckla föräldrastödsarbetet
med fokus på nyanlända och andra som av olika orsaker
0 inte är integrerade i samhället.

KS 2015-06-16 BoU hållbar
utveckling/giftfri förskola, skola år 20152017
4 059

0

2044 Markering för sammanhållen stad
KF 160614 §229 BUN Utveckling av
föräldrastödsarb 2016-2019
600
Summa markering

669

16 509 6 800 1 954

0

Av tabellen ovan framgår barn- och ungdomsnämndens planerade förbrukning under perioden av
respektive markering.
Barn- och ungdomsnämnden har ett flertal markeringar som rör kompetensutveckling. Ett
önskemål är att de markeringar som avser lärarlyft, handledarutbildning och barnskötare till
förskollärare i tabell ovan tillsammans med återstående medel av markeringarna gällande
specialpedagogik (KF 160614 §229 BUN Specialpedagogiskt utvecklingsprojekt 2016-2019, KS
2014-04-22 §147 Specialpedagogisk verksamhet grundskolan) slås ihop till en gemensam
markering.

