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Stadgar

Järfälla Pedagogpris
1
Järfälla kommuns pedagogpris skall tilldelas en legitimerad lärare, förskollärare eller
fritidslärare i kommunen som under året på ett förtjänstfullt sätt utvecklat pedagogrollen utifrån pedagogiskt, kunskapsmässigt och elevsocialt/barncentrerat perspektiv
som stimulerar och utmanar barns och elevers utveckling och lärande. Priset kan
även tilldelas ett arbetslag eller en enhet. Arbetslaget eller enheten betraktas då som
en fysisk person.
Syftet med priset är att visa uppskattning av pedagogers arbete och stimulera till pedagogrollens utveckling.
2
Priset kan tilldelas legitimerade lärare, förskollärare, eller fritidslärare i förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller fritidshem inom de kommunala och fristående
för- och grundskolorna i Järfälla kommun.
3
Val av pristagare sker i två steg:
1. Varje förskola/skola (enhet) väljer en legitimerad lärare, förskollärare, eller fritidslärare. Om skolan är stor (har flera stadier) kan skolan lämpligen välja en legitimerade lärare, förskollärare, eller fritidslärare från varje stadium och sedan bland dessa
utse en slutlig kandidat. Vid nominering inom grundskola, grundsärskola och fritidshem, skall det finnas elevrepresentation. För förskolans nominering skall det finnas
föräldrarepresentation. Förskolan/fritidshemmet/grundskolan/grundsärskolan skall
motivera sitt val utifrån angivna kriterier. Nominering av slutkandidat görs av rektor/förskolechef via länk och/eller via Intranätet.
2. De förslag som inkommit från de olika förskolorna, fritidshemmen, grundskolorna
och grundsärskolorna skall bedömas av en jury. Juryn består av Barn- och ungdomsnämndens ordförande och vice ordförande, samt representanter från den centrala förvaltningen med pedagogisk insikt och kompetens.
4
Priset delas ut av kommunfullmäktiges ordförande i vinnarens verksamhet under
slutet av vårterminen. För enskild lärare, förskollärare eller fritidslärare eller för team
om max två personer består priset av ett diplom, och en prissumma på 15 tkr. För
arbetslag eller enhet om minst tre personer är prissumman 20 tkr.
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Barn- och ungdomsförvaltningen
Tove Briell, Barn- och elevkonsulent
Telefon: 08-580 285 61 (direkt)
Fax:

Besöksadress: Vasaplatsen 9-11
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA
Telefon växel: 08-580 285 00
E-post: barn.ungdomsnamnden@jarfalla.se Webbplats: www.jarfalla.se
Organisationsnummer: 212000-0043 Postgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082
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5
En summa om 5 tkr tilldelas utöver detta till verksamheten som skall användas till
festligheter i samband med prisutdelningen.

