1 (1)

Kommunsnabben
Barn- och ungdomsnämndens
sammanträde den 22 februari 2018
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
Ökad kapacitet på Björkebyskolan
Kapaciteten på Björkebyskolan höjs genom ombyggnationer av befintliga lokaler, detta
för att möta fler vårdnadshavares önskemål att få plats på skolan. I dagsläget uppgår
kapaciteten till 140 platser, samtidigt som 174 elever önskat skolan som förstahandsval
inför höstterminen 2018 i årets skolval.
Ordning och studiero i Järfällas förskolor och skolor
Nämnden godkänner rapport där ordning och studiero beaktas som ett utvecklingsområde
i förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Handlingsplan för trygghet och arbetsro
revideras för att användas i förskolornas och skolornas arbete. För att ytterligare stödja
skolorna i deras arbete att skapa ordning och arbetsro, ska rutiner tas fram för hur
kommunen ska agera i fall med upprepade signaler om upplevda brister i en skola
förekommer, exempelvis genom klagomål eller Skolinspektionsärenden. Rutinerna som
föreslås bör också omfatta förskolan.
Mål- och analysrapport - mer fokus på likvärdigheten i skolan
Järfällas skolresultat visar generellt en positiv trend. Årskurs 9:s meritvärde stiger och
kommunen intar nu plats 48 av 290 av Sveriges kommuner. Skolverkets arbetsverktyg
SALSA, visar också på positiva värden för flertalet av Järfällas skolor. För att förstärka
den positiva utvecklingen bör fokus läggas på likvärdigheten framöver. Pojkar presterar
alltjämt sämre än flickorna, spridningen mellan enheternas kunskapsresultat är stor, och
elever som är födda utomlands med utländsk bakgrund har en negativ resultatutveckling.
Ökad måluppfyllelse i det systematiska kvalitetsarbetet
Nämnden godkänner redovisning om hur det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs inom
förvaltningen. Med det nya systematiska kvalitetsarbetet ska en tydligare koppling mellan
enhets- och förvaltningsnivå uppnås. Den ”röda tråden” ska stärkas genom bland annat
förtydligad dokumentation, men också via ett utökat processtöd från förvaltningen.
Förhoppingen är att det systematiska kvalitetsarbetet därigenom ska vitaliseras och
i slutändan bidra till ökad måluppfyllelse.
Mer tid till undervisning för lärare
Nämnden godkänner förvaltningens rapport hur lärare kan avlastas för att få mer tid till
undervisningen. Om en reell avlastning ska uppnås i syfte att höja måluppfyllelsen krävs
personalförstärkningar. Barn- och ungdomsförvaltningen anser att det är viktigt att uppnå
avlastning för lärare utifrån perspektiven om måluppfyllelse och personalförsörjning.
Målsättningen om personalförstärkningar i skolan tas i beaktande i det kommande
budgetarbetet.
Ytterligare information lämnas av Nämndsekreterare Karin Lehnér, tfn 08-580 286 76

