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Kommunsnabben
Barn- och ungdomsnämndens
sammanträde den 30 mars 2017
Kommunsnabben ger en koncentrerad information om ett urval beslut som är av allmänt intresse efter
varje nämndsammanträde. Det kompletta protokollet läggs in på kommunens webbplats inom cirka en
vecka efter sammanträdet. Samtliga handlingar till sammanträdet finns på jarfalla.se/handlingar

Beslut
Stödtelefon införs på prov under ett läsår
Barn- och ungdomsförvaltningen ser positivt på att under en prövoperiod öppna upp ytterligare en kanal för elever att rapportera kränkningar. Enligt utredningen kan rapporteringen ske via barn- och elevkonsulenten som förmedlar informationen vidare till berörd
verksamhet som då tar över för utredning och åtgärder. Stöd bör erbjudas genom barnoch elevhälsans personal. Prövoperioden inrättas på prov från höstterminen 2017 under
ett läsår. Efter prövoperioden bör insatsen med stödtelefon utvärderas.
Mer fysisk aktivitet i Järfällas för- och grundskolor
Förvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheter för ett pilotprojekt med daglig fysisk
aktivitet i ett antal av Järfällas skolor. Fokus för projektet är att uppnå höjda kunskapsresultat och ökad likvärdighet och deltagande i projektet ska bygga på frivillighet från
skolorna. Ett första steg mot rörelse i skolan är att utreda förutsättningarna för att starta
ett projekt med daglig fysisk aktivitet i några skolor.

Rapporter
Utvecklingsområden finns efter årets kvalitetsuppföljningar
Resultaten från årets kvalitetsuppföljningar visar att Järfälla kommun har verksamheter
av god kvalitet, men att det finns områden som skulle kunna utvecklas än mera. Av detta
skäl föreslås en tidsmässig förlängning av fokusområdena till nästkommande läsår. Detta
så att den utveckling som finns hos enheterna får tid att verka och ge resultat. Utöver engagemang så bör vikten av långsiktighet beaktas när det handlar om utveckling av pedagogisk verksamhet.
Tillsyn på fristående förskolor i kommunen
Under 2016 har Järfälla kommun genomfört tillsyn på åtta förskolor. Två av de granskade
förskolorna har inte fått någon sanktion. Båda har hög kvalitet som överensstämmer med
förskolans uppdrag och därmed också läroplanens mål och riktlinjer. Den form av sanktion som har förekommit är anmärkning. Detta är den lägsta formen av sanktion.
Ytterligare information lämnas av Nämndsekreterare Karin Lehnér, tfn 08-580 286 76

