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2017-02-14
Dnr Bun 2017/84
Utredning om pedagogpriset
Förslag till beslut

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till Barn- och ungdomsnämnden
1. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att godkänna nya stadgar för Järfälla
pedagogpris
Ärendet i korthet

Ett behov av att modernisera pedagogpriset Det gyllene äpplet, har under åren vuxit
fram. Detta delvis eftersom det kommit in få nomineringar från enheterna. Barn- och
ungdomsnämnden har mot bakgrund av detta gett barn- och ungdomsförvaltningen i
uppdrag att utreda hur priset kan moderniseras.
I utredningen föreslås bland annat att priset får namnet Järfälla Pedagogpris för att
tydliggöra kopplingen till kommunen, att fritidslärare inkluderas som presumtiva
vinnare samt att gymnasieskolan och Kompetensnämnden anordnar ett eget pris.
Utöver detta föreslås också att en vinnare framöver utses varje år. För att en vinst ska
komma hela verksamheten till gagn och bidra till att öka intresset för priset föreslås
att vinnaren uppvaktas i den egna verksamheten och en prissumma tilldelas skolan
eller förskolan, avsedda att användas till festligheter i samband med prisutdelningen.
Handlingar

1. Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-02-14
2. Utredning om pedagogriset, Dnr Bun 2017/84
3. Stadgar, Järfälla pedagogpris 2017-02-14
Bakgrund

Järfälla kommun har sedan år 2008 beslutat att årligen dela ut två pris till
kommunens bästa pedagog inom förskola respektive grundskola/gymnasium. För
detta upprättades separata stadgar för förskola respektive grundskola/gymnasium.
Rektor/förskolechef har nominerat en lärare eller förskollärare ifrån verksamheten
och skickat vidare till den centrala förvaltningens jury. I nomineringsförfarandet för
grundskola/gymnasium har eleverna deltagit. Inom förskolan har föräldrar deltagit i
detsamma.
Juryn har bland annat bestått av representanter för Barn- och ungdomsnämnden och
Kompetensnämnden. Juryn har valt ut två vinnare, en för förskola och en för
grundskola/gymnasium. Priset har bestått av ett diplom, ett glasäpple och en
resesumma om 15 tkr. Priset har delats ut i samband med kommunfullmäktiges
sammanträde i juni varje år.
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Dessvärre har antalet nomineringar till pedagogpriset sedan det inrättades varit lågt
ifrån de olika verksamheterna. Det har också varit en utmaning för juryn att på
likvärdig grund utse vinnare, bland de nomineringar som ändå inkommit tillföljd av
den breda målgruppen- från förskola till gymnasium. För att åtgärda detta och
samtidigt modernisera priset har barn- och ungdomsförvaltningen lämnat förslag på
hur förutsättningarna för priset kan ändras, samt för hur kommunikationen runt
processen kan skapa större intresse för priset.
Analys
Urval och stadgar

För att juryn på likvärdig grund ska kunna utse vinnare av pedagogpriset, som
tidigare kallats Det gyllene äpplet, föreslås att Kompetensnämnden fortsättningsvis
hanterar gymnasieskolans pris inom ramen för sin verksamhet. Prisets namn bör
också bytas till Järfälla Pedagogpris för en tydligare koppling till kommunen.
Priset skall tilldelas en legitimerad lärare, förskollärare, fritidslärare eller ett
arbetslag inom förskola, grundskola eller grundsärskola i kommunen, som under året
på ett förtjänstfullt sätt utvecklat pedagogrollen. För att belysa vikten av det
pedagogiska arbete som också bedrivs inom fritidshemsverksamheten och för att
bidra till moderniseringen av priset föreslås att fritidslärare fortsättningsvis ska ingå i
urvalet av presumtiva vinnare av priset. För detta krävs att det upprättas
gemensamma stadgar för förskola/grundskola/grundsärskola och fritidshem.1
Syfte och bedömningskriterier

Syftet med Järfälla Pedagogpris bör fortsatt vara att visa uppskattning av lärares,
förskollärares och fritidslärares arbete och bidra till att stimulera till
professionsutveckling. Priset skall tilldelas en legitimerad lärare, förskollärare,
fritidslärare eller ett arbetslag2 i kommunen som under året på ett förtjänstfullt sätt
utvecklat pedagogrollen utifrån nedanstående bedömningskriterier.
• Pedagogiskt perspektiv,
• Kunskapsmässigt perspektiv och
• barncentrerat/elevsocialt perspektiv.
Ytterligare ett syfte med priset är att barn- och ungdomsförvaltningen i Järfälla vill
vara en attraktiv arbetsgivare för redan anställda och ett självklart val för pedagoger
som söker arbete. I personalförsörjningsplanen omnämns stöd till
professionsutveckling som en viktig del i detta arbete. Eftersom Järfälla pedagogpris
syftar till att belöna lärare, förskollärare och fritidslärare som på ett förtjänstfullt sätt
utvecklat pedagogrollen kan priset bidra till att belysa detta.
Nomineringsförfarande och jury

För att förenkla administrationen av nomineringsförfarandet och förhoppningsvis få
fler enhetschefer att nominera sina anställda bör nomineringsförfarandet digitaliseras.

1
2

Stadgar, Järfälla pedagogpris 2017-01-31
Ett arbetslag betraktas som en fysisk person.
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Juryns sammansättning bör bestå av: Barn- och ungdomsnämndens ordförande och
vice ordförande, samt representanter från den centrala förvaltningen med pedagogisk
insikt och kompetens.
Pris och utdelning

Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår att Järfälla Pedagogpris tilldelas en vinnare
varje år. Om vinnaren är en enskild lärare, förskollärare, fritidslärare eller ett
pedagogteam om max två personer ska priset bestå av en sammanlagd prissumma om
15 tkr samt diplom. Om vinnaren är ett arbetslag om minst tre personer ska priset
bestå av en sammanlagd prissumma om 20 tkr samt diplom.
Utdelningen av priset och uppvaktning av vinnaren bör ske under festliga former i
vinnarens verksamhet, förslagsvis i samband med läsårets slut. Firandet bör
finansieras inom ramen för den budget som avsätts för Järfälla Pedagogpris och
komma all personal i verksamheten till del då detta borde bidra till att fler intresserar
sig för priset. På detta sätt uppmärksammas också att skolledares och kollegors stöd
till varandra möjliggör för den enskilde pedagogen eller arbetslaget att nå framgång
Representanter ur juryn, representanter från barn- och ungdomsförvaltningens
ledning bör närvara vid prisutdelningen.
Kommunikation

Information om priset och nomineringsförfarandet digitaliseras och skickas via länk
till de fristående- och kommunala verksamheterna.
Förvaltningens kommunikatör bör vara med och dokumentera prisutdelningen för att
uppmärksamma pristagarna samt sprida nyheten internt och externt, genom olika
informationskanaler.
Barnkonsekvensanalys

Barn och elever berörs i högsta grad av att ha lärare, förskollärare, fritidslärare
omkring sig som utvecklar pedagogrollen. Att barn- och elever får ta del av
prisutdelningen borde också bidra till att de kan känna stolthet över sin förskola, sitt
fritidshem eller för sin skola.
Ekonomiska konsekvenser

Sammanlagt tilldelas 15 tkr i prissumma om vinnaren av Järfälla Pedagogpris är en
enskild lärare, förskollärare, fritidslärare eller ett pedagogteam om max två personer.
Sammanlagt tilldelas 20 tkr i prissumma i prissumma om vinnarna av Järfälla
pedagogpris är ett arbetslag om minst tre personer.
Utöver ovan ska 5tkr tilldelas vinnarens/vinnarnas enhet och avsättas för festligheter
som förskolan/skolan arrangerar i samband med prisutdelningen.
Slutsatser
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Järfälla vill premiera och uppmärksamma lärare, förskollärare och fritidslärare som
bidrar till att utveckla barns och elevers lärande och som därigenom bidrar till att
höja kvaliteten inom verksamheterna.
Barn- och ungdomsförvaltningen anser att förslagen om modernisering av Järfälla
pedagogpris som presenterats i utredningen och som utgör grunden för de nya
stadgarna bör godkännas av Barn- och ungdomsnämnden. Gällande förslag bör
tillämpas från och med februari 2017.
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