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Tjänsteutlåtande - Fördelning av medel för högre
måluppfyllelse i grundskolan
Dnr BUN14/34-609
Förslag till beslut
1. Barn och utbildningsnämnden beslutar att utbetala 66 000 kr
till Drottningholmskolan för i detta ändamål föreslagna
ändamål.
2. Barn och utbildningsnämnden beslutar att utbetala 200 000
kr till Birkaskolan för i detta ändamål föreslagna ändamål.
3. Barn och utbildningsnämnden beslutar att utbetala 1 600 000
kr till den kommunala produktionen för i detta ändamål
föreslagna ändamål.
4. Barn och utbildningsnämnden beslutar att utbetala 8 700 kr
till Solbackens förskoleklass och fritidshem för i detta ändamål
föreslagna ändamål.
Sammanfattning av ärendet
Barn och utbildningsnämnden har i budget avsatt 1 875 tkr för
utvecklingsarbete/projekt i syfte att grundskolan ska nå en högre
måluppfyllelse. Medlen fördelas efter ansökan.
Utvecklingsinsatserna ska ses i ett sammanhang med övrigt
utvecklingsarbete som görs för att Ekerö ska bli en av landets 10 bästa
skolkommuner. Insatserna kan vara en kombination av
kompetenshöjande insatser hos den pedagogiska personalen och
förstärkning av moderna pedagogiska hjälpmedel.
För varje beviljat projekt/utvecklingsarbete ska en plan för
genomförande göras och en utvärdering redovisas senast i samband
med verksamhetsberättelsen för det gångna året.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2014-03-03
Ansökningar:
1. Ansökan om medel för högre måluppfyllelse 2014 från
Drottningholmskolan, daterad 2014-02-17.
2. Ansökan om medel för att främja högre måluppfyllelse i
grundskolan 2014 från Birkaskolan, daterad 2014-02-25.
3. Ansökan om medel för högre måluppfyllese i grundskolan från
den kommunala produktionen, daterad 2014-03-03.
4. Ansökan om medel för pedagogisk utveckling från Solbackens
förskoleklass och fritidshem, daterad 2014-02-23
Ärendet
4 ansökningar om medel för utvecklingsarbete/projekt i syfte att
grundskolan ska nå en högre måluppfyllelse:
1. Drottningholmskolan har ansökt om medel för 3
insatser/projekt:
A: Utveckling av skolbiblioteket, 49 000 kr.
B: Höjning av IT-kompetens, 34 000
C: Fortbildning av lärare, 11 000 kr
SUMMA: 94 000 kr
2. Birkaskolan har ansökt om medel för 3 insatser/projekt:
A: Inköp av Ipads samt utbildning i pedagogiskt användande,
65 000 kr
B: Utbildning kring diagnosliknande problem, 25 000 kr.
C: Läsfrämjande insatser, 110 000 kr
SUMMA: 200 000 kr
3. Den kommunala produktionen har ansökt om medel för 10
insatser/projekt:
A: IKT – information, kommunikation, teknik-pedagogiskt
stöd, 650 000 kr.
B: Pedagogisk spjutspets, learning study, 250 000 kr.
C: Utvecklingsarbete kring inkludering, 100 000 kr.
D: Läs, skriv och matematikutveckling, 150 000 kr
E: Pojkars och flickors resultat – måluppfyllelse, 100 000 kr.
F: Pedagogiskt ledarskap och undervisningens kvalitet,
100 000 kr.
G: Årsavgifter Vetenskapens hus, 60 000 kr.
H: Sommarskolan 2014, 70 000 kr
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I: Elevers delaktighet i inflytande, 50 000 kr
J: Skola fri från kränkningar och trakasserier, 50 ooo kr
SUMMA: 1 600 00 kr
4. Solbackens förskoleklass och fritidshem har ansökt om medel
för 2 insatser/projekt:
A: Förskoleklassen, möjligheternas bro. 4 400 kr
B. Skoljuridiken i praktiken, 4 300 kr
SUMMA: 8 700 kr
Ansökningarna innehåll är väl i enlighet med vad som medlen ska
syfta till Totalt uppgår ansökningarna till ett belopp om 1 902 700 kr
vilket är 27 700 kr mer än tillgängligt budgetutrymme.
Medlen fördelas utifrån om insatserna kan bedömas bidra till högre
måluppfyllelse. Därutöver fördelas medlen även utifrån
verksamheternas andel av elevunderlaget.
De inkomna ansökningarna är i huvudsak i enlighet med vad som
medlen ska syfta till.
Nämndkontoret föreslår följande:
Drottningholmskolans ansökan bedöms vara väl i enlighet med vad
medlen ska syfta till. Skolan är dock liten och den andel av medlen
som elevantalet genererar uppgår till ca 45 000 kr. En reducering i
tilldelning av medel är därför rimlig med hänsyn till övriga
verksamheters ansökningar och det totala budgetutrymmet.
Birkaskolans ansökan är väl i enlighet med vad medlen ska syfta till
och motsvarar på en rimlig nivå det elevantal som skolan har.
Den kommunala produktionens ansökan bedöms vara väl i linje med
vad medlen ska syfta till och är i nivå med det elevantal som
verksamhetsområdet genererar.
Solbackens förskoleklass och fritidshem bedriver inte grundskola och
omfattas därför egentligen inte av syftet för medlen. Det finns dock
skäl för att denna gång göra undantag. Verksamheten fusioneras med
Skogbäckens Förskola under året och ett större angeläget
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utvecklingsarbete inleds i samband med detta. Verksamheten ansöker
om ett mindre belopp som det mot denna bakgrund finns skäl att
tillstyrka.
Förslag till fördelning:
1. Drottningholmskolan
2. Birkaskolan
3. Kommunal produktion
4. Solbacken
SUMMA

66 000 kr
200 000 kr
1 600 000 kr
8 700 kr
1 874 000 kr

Anders Anagrius
Nämndansvarig barn och utbildning.
Beslutet expedieras till
Drottningholmskolan
Birkaskolan
Kommunal produktion för förskola och skola
Solbackens förskoleklass och fritidshem
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