Tjänsteutlåtande
2016-01-201

Anna Maria Svensson
Chef enheten kvalitet och administration
anna-maria.svensson@ekero.se

Barn- och
utbildningsnämnden

Beslut om barn- och utbildningsnämndens pris/stipendium
Dnr BUN16/11
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tilldela terapihunden Dis vid
Ekebyhovskolans grundsärskola ett pris på 10 00 kr.
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tilldela Likabehandlingsgruppen; Lisa
Andersson, Sara Dundergård, Helena Lindblom vid Brunna, Gröna Lund och
Stamvägens förskolor ett stipendium på 20 000 kr.
3. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tilldela Birkaskolan ett stipendium på
20 000 kr.
Sammanfattning av ärendet
Barn och utbildningsnämnden beslutade i november 2012 att inrätta ett stipendium
för att lyfta fram goda exempel på främjande och förebyggande arbete.
Syftet med priset/stipendiet är att bidra till att utveckla värdegrundsarbetet med
fokus på insatser mot diskriminering och kränkande behandling. Det ska göras
genom nyskapande och kreativitet. Insatserna ska syfta till inkludering och
delaktighet. Priset/stipendiet har ett tydligt barn/elevfokus. Priset kan uppgå till max
50 00 kr och kan delas av flera mottagare.
Pris delas ut som belöning eller uppmuntran för en genomförd insats.
Stipendium delas ut för något som i enlighet med syfte och kriterier avses
genomföras.
Ärendet har beretts av nämndens arbetsutskott.
Följande tre nomineringar föreslås belönas:
1. Terapihunden Dis vid Ekebyhovskolans grundsärskola tilldelas ett pris på 10 00 kr
för sitt arbete med gruppdynamik, samarbete och att få eleverna att komma närmare
varandra.
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Motivering:
Genom terapihundens Dis arbete har broar byggt mellan eleverna. Hon har fått
eleverna att känna glädje, samhörighet och motivation. Dis och hennes hundförare
Denice Sverla arbetar gentemot läroplanens kunskapsmål och används i såväl
matematik- och svenskundervisningen.
2. Likabehandlingsgruppen; Lisa Andersson, Sara Dundergård, Helena Lindblom vid
Brunna, Gröna Lund och Stamvägens förskolor tilldelas ett stipendium på 20 000 kr
för att fortsätta utveckla sitt arbete att främja likabehandling och motverka
diskriminering och kränkning.
Motivering:
På ett framgångsrikt sätt har Likabehandlingsgruppen vid Brunna, Gröna Lund och
Stamvägens förskolor utvecklat ett systematiskt likabehandlingsarbete som genom
samverkan med alla pedagoger kommer alla barn tillgodo.
3. Birkaskolan tilldelas ett stipendium på 20 000 kr för att fortsätta sitt
värdegrundsarbete kring kön och sexuell läggning.
Motivering:
Genom ett aktivt arbete kring likabehandling, värdegrund och HBTQ-frågor lyfter
Birkaskolan de viktiga samtalen och diskussionerna om respekt, normer och
trygghet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2016-01-21
Nomineringar – Stipendium/pris för insatser mot kränkande behandling,
trakasserier och diskriminering

Beslutet expedieras till
De som nominerat/ansökt BUNs stipendium/pris mot kränkande behandling,
trakasserier och diskriminering

Johannes Pålsson
Chef barn och utbildning

Anna Maria Svensson
Chef enheten kvalitet och administration

