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Tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Christel Horsak

2020-03-30

Dnr BOU 2020-241

Barn- och ungdomsnämnden

Avveckling av Didaktikcenter
Förslag till beslut
1. Didaktikcenter upphör senast 2020-12-31 och barn- och
ungdomsnämnden beslut 2016-11-24, BOU 2016-532, ersätts med detta
beslut.
Ärende
Upphörande av Didaktikcenter som särskild enhet för att stödja verksamheten i
arbetet med att höja måluppfyllelsen för barn och elever. Centret skulle genom
sin verksamhet bidra till att berörd personal tillägnar sig användbara verktyg
för att utveckla undervisningen. I detta ingick också att fördjupa sin kompetens
vad gäller systematiskt analys- och utvecklingsarbete.
__________

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Didaktikcenter
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Bakgrund
Didaktikcenter inrättades 2016 som en sammanhållande enhet för att ge
personal inom barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde stöd i arbetet med
att nå ökad måluppfyllelse för barn och elever. Centret skulle genom sin
verksamhet bidra till att personal tillägnar sig användbara verktyg för att
utveckla undervisningen. Centret skulle ha i uppdrag att i samverkan med LiU
utveckla verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt försöksverksamheten med
övningsskolor. Didaktikcenter skulle även bidra till att verksamma
förskollärare och lärare i Linköpings kommun med regelbundenhet skulle
erbjudas kvalificerad kompetensutveckling. Detta som ett led i att höja
kompetensen hos medarbetarna samt att öka Linköpings kommuns attraktivitet
som skolkommun.
I Didaktikcentrets uppdrag samlades bl.a. arbetet med fokusbibliotek, IKTfrågor, internationellt arbete, NTA – Naturvetenskap för alla samt tidningen
Lärorik. Dessa delar finns nu organiserad under enheten för resurs och
stödverksamhet men behöver inte vara en egen enhet med en egen chef.
Samarbete med LiU och internationellt arbete organiseras under
förvaltningsledning. Tidningen Lärorik organiseras under förvaltningens
kommunikationsavdelning och fokusbiblioteken organiseras utanför
Didaktikcenter.
Utvecklingsarbete hanteras av respektive rektor med stöd av områdeschef.
Områdeschef har ansvar för uppföljning av resultat.
Utvecklingsarbetet är forskningsbaserat och benämns skolutveckling från
mitten. Där tydliggörs att utvecklingsarbete för verksamheten sker på
förskolor, skolor och fritidshem och leds av rektor.
Nämndens kompetensutvecklingsmedel hanteras även fortsättningsvis till del
av enheten för resurs- och stödverksamhet i enlighet med barn- och
ungdomsnämndens budget. I uppdraget som avdelningschef för förskola och
grundskola ingår att säkerställa att adekvata kompetensutvecklingsinsatser
erbjuds personal.
Ekonomiska konsekvenser
Avvecklingen av Didaktikcenter innebär att 50% chefstjänst upphör och dessa
medel används till kompetensutvecklingsinsatser.
Kommunala mål
Barn- och ungdomsnämnden har satt upp tre övergripande mål för sina
verksamhetsområden.
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1.

Maximalt lärande,

2.

Likvärdiga möjligheter

3.

Lust och engagemang

Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 har getts den 31 mars 2020. Förhandling enligt
MBL § 11 har genomförts den 14 april 2020. De fackliga organisationerna
hade inget att erinra mot arbetsgivarens förslag till beslut. Förhandlingen
avslutades i enighet ovan angiven dag.

Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Anders Jolby

Beslutet skickas till:
Områdeschefer
Enhetschefer
Rektorer kommunala och fristående
förskolor
Rektorer kommunala och fristående
grundskolor

