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Dnr BIN 2017-191

Bildningsnämnden

Fördelning av bildningsnämndens utvecklingsmedel för
gymnasieskolan 2018
Förslag till beslut
1. Bildningsnämnden fördelar utvecklingsmedel för 2018 enligt presidiets
förslag.
Ärende
Bildningsnämnden har för 2018 avsatt 1 085 tkr för att stödja
utvecklingsarbetet på Linköpings gymnasieskolor. Inför varje
ansökningsomgång fastställer nämnden kriterier för att kunna beviljas
utvecklingsmedel. Fristående och kommunala gymnasieskolor får därefter
möjlighet att formulera egna utvecklingsprojekt utifrån dessa. Syftet med
bildningsnämndens utvecklingsmedel är att stärka skolornas möjligheter till
ökad måluppfyllelse.
Utvecklingsmedlen för 2018 ska utgå från något eller några av nedanstående
områden:






Studieteknik och motivationshöjande åtgärder
Läsutveckling och språkutvecklande arbetssätt
Jämställdhet
Psykisk ohälsa
Trygghet och studiero
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Utvecklingsprojekten ska bygga på vetenskaplig grund eller beprövad
erfarenhet och motiveras i ansökan. Utvecklingsprojekten kan för skolan
innebära att pröva nya pedagogiska metoder.
Inom ramen för utvecklingsmedlen erbjuds gymnasieskolorna även ansöka om
medel i syfte att möjliggöra för elever på yrkesprogram att delta i
tävlingsverksamhet.
Bildningsnämnden föreslås fördela utvecklingsmedel för 2018 enligt presidiets
förslag till beslut.
__________
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Beslutsunderlag:
Fördelning av bildningsnämndens utvecklingsmedel till gymnasieskolan 2018 (nov -17).docx
01 Ansökan Berzeliusskolan - Livskunskap för nyanlända.pdf
02 Ansökan Birgittaskolan - Tävlingsverksamhet.pdf
03 Ansökan Birgittaskolan - Studiero.pdf
04 Ansökan ALG - Motivationshöjande arbetssätt i SVA.pdf
05 Ansökan ALG - Tävlingsverksamhet på yrkesprogram.pdf
06 Ansökan Björkö Fria Gymnasium - Motivation och hälsa.pdf
07 Ansökan Björkö Fria Gymnasium - Läsutveckling.pdf
08 Ansökan Katedralskolan - Språkolympiaden.pdf
09 Ansökan Katedralskolan - Tävlingsdeltagande i entreprenörskap.pdf
10 Ansökan Katedralskolan - Kreativa matematiska resonemang för samhällsvetare.pdf
11 Ansökan Katedralskolan - Studieteknik och hälsa.pdf
12 Ansökan Thoren Business School - Läsutveckling och språkutvecklande arbetssätt.pdf
13 Ansökan Klara Gymnasium - Studielyftet.pdf
14 Ansökan Berzeliusskolan - Tävlingsverksamhet.pdf
15 Ansökan Berzeliusskolan - Läsutveckling och språkutvecklande arbetssätt.pdf
16 Ansökan Berzeliusskolan - Temadag psykisk ohälsa.pdf
17 Ansökan Berzeliusskolan - Stresshantering och studieteknik.pdf

Bakgrund
Bildningsnämnden har för 2018 avsatt 1 085 tkr för att stödja
utvecklingsarbetet på Linköpings gymnasieskolor. Inför varje
ansökningsomgång fastställer nämnden kriterier för att kunna beviljas
utvecklingsmedel. Fristående och kommunala gymnasieskolor får därefter
möjlighet att formulera egna utvecklingsprojekt utifrån dessa. Syftet med
bildningsnämndens utvecklingsmedel är att stärka skolornas möjligheter till
ökad måluppfyllelse.
Utvecklingsmedlen för 2018 ska utgå från något eller några av nedanstående
områden:






Studieteknik och motivationshöjande åtgärder
Läsutveckling och språkutvecklande arbetssätt
Jämställdhet
Psykisk ohälsa
Trygghet och studiero

Utvecklingsprojekten ska bygga på vetenskaplig grund eller beprövad
erfarenhet och motiveras i ansökan. Utvecklingsprojekten kan för skolan
innebära att pröva nya pedagogiska metoder.
Inom ramen för utvecklingsmedlen erbjuds gymnasieskolorna även ansöka om
medel i syfte att möjliggöra för elever på yrkesprogram att delta i
tävlingsverksamhet.
Bildningsnämnden föreslås fördela utvecklingsmedel för 2018 enligt
nedanstående tabell.
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Sökta
medel
2018 (tkr)
100

Beviljade
medel 2018
(tkr)

Tävlingsverksamhet

100

75

Birgittaskolan

Studiero

100

75

ALG

Motivationshöjande arbetssätt i SVA

300

258

ALG

Tävlingsverksamhet inom yrkesprogram

200

200

Björkö Fria Gymnasium

Motivation och hälsa

44

44

Björkö Fria Gymnasium

Läsutveckling

160

0

Katedralskolan

Språkolympiaden

15

15

Katedralskolan

Tävlingsdeltagande i entreprenörskap

133

0

Katedralskolan

Kreativa matematiska resonemang för
samhällsvetare

75

Katedralskolan

Studieteknik och hälsa

Thoren Business School

Läsutveckling och språkutvecklande
arbetssätt

Klara Gymnasium

Studielyftet

Berzeliusskolan

Skola

Projekt

Berzeliusskolan

Livskunskap för nyanlända

Birgittaskolan

235
70

100

0
117,5
0

100

100

Tävlingsverksamhet

20

20

Berzeliusskolan

Läsutveckling och språkutvecklande
arbetssätt

50

Berzeliusskolan

Temadag psykisk ohälsa

16

16

Berzeliusskolan

Stresshantering och studieteknik

15

15

Summa

Ekonomiska konsekvenser
Utvecklingsmedel inom gymnasieskolan finansieras inom bildningsnämndens
ram för 2018.
Kommunala mål
I koalition för Linköpings övergripande mål för mandatperioden 2015-2018
anges:
En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor
Jämställdhet
I såväl ansökan som redovisning av utvecklingsmedel ska skolorna redovisa
konsekvenser för flickor och pojkar.

50

1 085
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Uppföljning och utvärdering
Beviljade ansökningar om utvecklingsmedel följs upp våren 2019. I
redovisningen av utvecklingsmedel ska skolorna visa på konsekvenser av
insatserna för flickor respektive pojkar.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt 19 § MBL har skett den 24 oktober 2017. Förhandling enligt
11 § MBL har genomförts den 14 november 2017. Förhandlingen avslutades i
enighet.

Utbildningskontoret

Tor Andersson

Åsa Ridne

Beslutet skickas till:
Alla rektorer, enhetschefer och
ekonomer på kommunala skolor
Rektor på berörda fristående skolor
Nämndekonom

