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Bildningsnämnden

Nämndbesök i verksamheten läsåret 2017/18
Förslag till beslut
1. Bildningsnämnden fastställer plan för nämndbesök i verksamheten läsåret
2017/18.
Ärende
Inom ramen för nämndens systematiska kvalitetsarbete görs varje år ett antal
nämndbesök på de kommunala gymnasieskolorna och övriga verksamheter
inom nämndens ansvarsområde. Insynsbesök görs även på några av de
fristående gymnasieskolorna.
Syftet med besöken är att nämnden ska få en övergripande bild av
verksamheterna.
Bildningsnämnden föreslås fastställa datum för nämndbesök i verksamheten
för våren 2018.
__________

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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Beslutsunderlag:
Nämndbesök i verksamheten läsåret 2017/18 (feb -18).docx
Bilaga, tidplan för nämndbesök i verksamheten läsåret 2016-17 (feb -18).pdf
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Bakgrund
Inom ramen för nämndens systematiska kvalitetsarbete görs varje år ett antal
nämndbesök på de kommunala gymnasieskolorna och övriga verksamheter
inom nämndens ansvarsområde. Insynsbesök görs även på några av de
fristående gymnasieskolorna.
Skolinspektionen har tillsynsansvar för fristående gymnasie- och
gymnasiesärskolor. En kommun med elever i en fristående skola har dock rätt
till insyn. Linköpings kommun använder sin rätt till insyn genom att politiker
och tjänstemän gör regelbundna besök.
Inom avdelningen för arbetsmarknad och integration görs studiebesök på Jobboch kunskapstorget och Idrott- och service.
Syfte
I skollagen (4 kap, kvalité och inflytande) framgår att varje huvudman inom
skolväsendet systematiskt och kontinuerligt ska planera, följa upp och utveckla
verksamheten. Nämndbesök är en del av nämndens systematiska
kvalitetsarbete i syfte att följa upp nationella och lokala mål.
Skollagen, 4 kap 6§, anger att det systematiska kvalitetsarbetet ska
dokumenteras. Bildningsnämnden har gett utbildningskontoret i uppdrag att i
högre utsträckning systematiskt dokumentera de nämndbesök som görs i
nämndens verksamheter. Detta i syfte att tydliggöra besökens syfte, men även
utgöra ett stöd för verksamheterna och politiker.
Genomförande
Besöken genomförs av två ledamöter från majoriteten och två ledamöter från
oppositionen samt av en tjänsteman från bildningsavdelningen. Besöket leds av
ledamöterna från majoriteten. Tjänstemannen för anteckningar som redovisas
för nämnden.
Fyra ledamöter utses till varje besök enligt bilaga.
Besöken genomförs, inom gymnasieskola och vuxenutbildning, med följande
förslag till innehåll:
Gymnasieutbildning/vuxenutbildning
 Inledande träff med skolledningen


Samtal med 5-7 elever. Eleverna ska vara slumpmässigt utvalda och
från årskurs två eller tre i gymnasie- eller gymnasiesärskolan.



Besök i verksamheten



Samtal med 5-7 lärare/personal på skolan.

3 (5)



Avstämning kring pågående projekt, utvecklingsmedel och andra
aktiviteter som rör mål i budget tillsammans med ledning och övrig
relevant personal.



Avslutning och uppföljning tillsammans med skolledningen.



När det är möjligt avslutas besöket med lunch i skolrestaurangen.

Besöket planeras till fyra timmar inklusive lunch. Utbildningskontoret skickar
underlag inför besöken till aktuella ledamöter. Underlagen kan exempelvis
bestå av enkätresultat på enhetsnivå, kvalitetsrapporter och SIRIS skolblad.
Arbetsmarknad- och integration
 Inledande träff med enhetschef för Jobb- och kunskapstorget/enhetschef
för Idrott- och service


Samtal med personal



Besök i verksamheten



Avstämning kring pågående projekt och andra aktiviteter som rör mål i
budget tillsammans med ledning och övrig relevant personal.



Avslutning och uppföljning tillsammans med enhetschef för Jobb- och
kunskapstorget/enhetschef för Idrott- och service.

Besöket planeras till tre timmar. Utbildningskontoret skickar underlag inför
besöken till aktuella ledamöter.
Kommunala mål
Gymnasieutbildning/vuxenutbildning:
I koalitionen för mandatperioden 2015-2018 anges:
En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor.
I bildningsnämnden för budgetperioden 2016-2017 återfinns:
Alla elever i gymnasie- och gymnasiesärskolan ska nå gymnasieexamen.
Alla elever i gymnasie- och gymnasiesärskolan ska utmanas i sitt läsande så att
de når så långt som möjligt i sin utveckling.
Samtliga behöriga sökande ska erbjudas gymnasial vuxenutbildning.
Andelen kvinnor och män som når målen inom utbildning i svenska för
invandrare (SFI) ska öka.
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Kopplingen mellan vuxenutbildningen och arbetslivet ska stärkas.
Skolan ska vara en mötesplats som minskar segregationen.
Arbetsmarknad- och integration
I koalitionen för mandatperioden 2015-2018 anges:
I Linköping ska fler människor nå egen försörjning.
Bildningsnämndens samtliga mål med indikatorer finns med som bilaga till
Bildningsnämnden, internbudget år 2017. Här återfinns målet ”Andelen
medborgare som efter bildningsnämndens arbetsmarknadsinsatser försörjer sig
själva ska ha ökat”.
Jämställdhet
Gällande jämställdhet kan resultat utifrån nämndens mål inom området
efterfrågas:
Betyg, uttag av examen, närvaro – resultaten ska öka för både pojkar och
flickor samt att avståndet ska minska mellan pojkar och flickor.
För målet ”Andelen medborgare som efter bildningsnämndens
arbetsmarknadsinsatser försörjer sig själva ska ha ökat” redovisas andelen
kvinnor och män.
Uppföljning och utvärdering
Samtliga nämndbesök och insynsbesök i kommunala och fristående
verksamheter sammanfattas i en gemensam rapport som redovisas under
bildningsnämndens junisammanträde varje år.

Utbildningskontoret

Anne Hallberg

Åsa Ridne

Helena Paulsson

Beslutet skickas till:
Alla enhetschefer på kommunala
gymnasieskolor och vuxenutbildning.
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Alla rektorer på kommunala och
fristående gymnasie- och
gymnasiesärskolor och alla rektorer
inom vuxenutbildningen
Enhetschef på Jobb- och kunskapstorget
Chef för Idrott- och service

