LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Barn‐ och utbildningsnämnden

2006‐11‐23

139

Barn‐ och utbildningsnämndens arbetsutskott

2006‐11‐09

66:1

Sida

269

Utv enheten, områdeschefer för‐ och grundskola

Uppföljning av kvalitetsrapporten 2005: Förskolan – starten på
det livslånga lärandet
05.303 66
Barn‐ och utbildningsnämnden behandlade 2005‐11‐24, § 127,
kvalitetsrapporten Förskolan ‐ starten på det livslånga lärandet. Rapporten visade
på några förbättringsområden:
•

Nätverk för rektorer bildas för att fortsätta utveckla kvalitetsarbetet
kopplat till förskolans uppdrag genom lärande av varandra.

•

Inflytandeprocesserna under ledning av rektor stärks för att göra
föräldrar, barn och personal delaktiga.

Nämnden beslöt att en uppföljning av arbetet med förbättringsområdena
skulle presenteras vid sammanträdet i november 2006.
Utvecklingsledare Anna Källman lämnar följande redovisning över det
fortsatta arbetet i anslutning till kvalitetsrapporten:
Nätverk bildades i Luleå för samtliga rektorer ansvariga för förskolan
november 2005. De frågor som framförallt har behandlats är Kvalitetsarbete i
förskolan, kompetenshöjning för personal.
Luleå är uttagen som en av 9 kommuner att deltaga i en 3 årig satsning i
Myndigheten för skolutvecklings regi; syftet är att stärka kvaliteten i
förskolan. Utbildningen startade i september. Utvecklingsenheten deltar i det
arbetet. Efter varje utbildningstillfälle sammankallas Nätverket för förskolan.
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Vi har startat upp en utbildning som heter Att vara förälder i ny tid på fyra
förskolor som är piloter, en i varje område. Arbetet pågår och utvärderas juni
2007.
Kvalitetsarbetet för förskolan har särskilt lyfts, vilket är synligt i årets
kvalitetsredovisningar.
Särskild högskoleutbildning kommer att starta för barnskötare, enligt förslaget
som kommer i nya skollagen. Planerad start av utbildningen, efter validering,
är vårterminen 2007.
Särskilda utbildningsdagar anordnas för förskolans personal.
Två pedagogiska handledare på 25 % finns för områdena Hertsön/Örnäset och
Centrala stan/Björksskatan; möjlighet för utökning vid de andra
skolområdena finns. Stor vikt läggs vid dokumentation, att synliggöra barnet i
sin utveckling.
Utvecklingsenheten kommer att särskilt granska årets kvalitetsredovisning
vad gäller föräldrainflytandet i förskolan.
Förvaltningens förslag till beslut
Uppföljningen läggs med godkännande till handlingarna.
Vid arbetsutskottets sammanträde yrkar Annika Sundström (v) och Thomas
Olofsson (fp) att arbetsutskottet tillstyrker förvaltningens förslag.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår barn‐ och utbildningsnämnden besluta enligt
förvaltningens förslag.
_____
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_____
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