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Förslag till beslut

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag
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Barn- och ungdomsnämnden godkänner rapporten.

Ärendet i korthet

Syftet med strategin för FoU är att samordna barn- och ungdomsförvaltningens
övergripande arbete med anknytning till FoU, så att detta på ett effektivt och
systematiskt sätt kan bidra till ökad kvalitet i verksamheterna.
Arbetet med FoU är direkt kopplat till förvaltningens systematiska kvalitetsarbete,
vilket beskrivs i sin helhet i dokumentet Systematiskt kvalitetsarbete inom barn- och
ungdomsförvaltningen1. Målsättningen är att FoU ska kopplas och bidra till att
uppfylla barn- och ungdomsförvaltningens övergripande mål samt styrdokumentens
avsikter.

Handlingar
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Bakgrund

Enligt skollagen 1 kap. 5 § ska för- och grundskolan vila på vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet. Barn- och ungdomsförvaltningen har därför utarbetat en strategi
för hur förvaltningen avser arbeta för att uppfylla lagens krav samtidigt som högre
kvalitet nås i verksamheterna.
Detta är en reviderad strategi. Den första upplagan togs fram år 2013 (Bun
2013/163).
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Analys

FoU bidrar till kvalitetshöjande effekter genom att förskollärare, lärare och
skolledare ges möjlighet att reflektera över sin verksamhet och sin egen praktik.
Genom inspiration från andra aktörer i kombination med ett vetenskapligt
förhållningssätt kan undervisningen och verksamheten förbättras.
För att skapa ett effektivt och samordnat arbete med FoU har barn- och
ungdomsförvaltningen identifierat sex strategiska områden. Områdena har brutits ner
i ett antal övergripande mål som anses vara viktiga för att FoU ska kunna fungera
som ett framgångsrikt verktyg för kvalitetsutveckling.
De sex strategiska områdena är:
 Målstyrning
 FoU-kultur
 Internationellt förhållningssätt
 Spridning
 Samverkan
 Uppföljning
Utifrån ovan angivna strategiska områden ska en handlingsplan tas fram där strategin
konkretiseras i handling. I handlingsplanen ska val av aktiviteter beskrivas, vilka ska
verka för måluppfyllelse inom respektive strategiskt område.

Barnkonsekvensanalys

Strategin för FoU syftar ytterst till att förbättra barns och elevers kunskapsresultat,
vilket ligger i linje med Barnkonventionens artikel 3 om att barnets bästa ska komma
i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

Slutsatser

Enligt skollagen ska för- och grundskolan vila på vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet. Det betyder att verksamheterna ska präglas av ett analytiskt, prövande
och kritiskt förhållningssätt. För att uppfylla de krav som anges i skollagen och för
att verka för att Järfällas förskolor och skolor ligger i framkant vad gäller
kvalitetsutveckling, blir strategin för FoU- och internationalisering en central del i
barn- och ungdomsförvaltningens fortsatta kvalitetsarbete.
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