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Val av stipendiater, kompetensutvecklingsstipendier 2016
Dnr KS16/175
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tilldela följande stipendier för
kompetensutveckling;
FÖRSKOLA
Stipendiet tilldelas Sara Dundergård, Brunna förskola
Motivering:
Kurs/utbildning i Äventyrspedagogik. Denna utbildning i praktisk pedagogik med
fokus på teambuilding, kunskap, rörelse, 100-språklighet och hälsa verkar på ett
nyskapande och spännande upplägg beröra läroplanens alla områden på ett sätt som
kommer verksamheten och barnen direkt till gagn, samtidigt som kunskapen om
arbetssätt och didaktik kan spridas till flera pedagoger och verksamheter över tid.
Stipendieberedning förskola: Johannes Pålsson Produktionschef Barn och Utbildning
och Elin Elfqvist Verksamhetschef förskola.
SKOLA
Stipendiet tilldelas Camilla Nilsson, Närlunda skolan.
Motivering:
Camilla Nilsson tilldelas stipendiet då hennes område – tillgängliga pedagogiska
miljöer i skolan – är ett område Närlundaskolans elever i hög grad skulle gagnas av
att hon utvecklade sig kring. Hennes utbildning kommer dessutom att kunna
fördjupa det utvecklingsarbete kring pedagogiska miljöer som redan pågår i Barnoch utbildningsförvaltningen som helhet.
Stipendieberedning skola: Johannes Pålsson Produktionschef Barn och Utbildning,
Lotta Lorentzon Verksamhetschef skola.
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SKOLA
Stipendiet tilldelas Andreas Sanneving, Träkvista skola.
Motivering:
Andreas Sanneving tilldelas stipendiet då hans område – retorik i skolan – kommer
kunna fördjupa det utvecklingsarbete Träkvista skolas personal just nu bedriver inom
Läslyftet. Dessutom kommer det att kunna fördjupa Barn- och
utbildningsförvaltningens arbete med språkutvecklande arbetssätt i våra
verksamheter.
Stipendieberedning skola: Johannes Pålsson Produktionschef Barn och Utbildning,
Lotta Lorentzon Verksamhetschef skola.
OMSORGEN
Stipendiet tilldelas Carina Fransson, Stenhamra HVB boende.
Motivering:
Carina Fransson tilldelas stipendiet för att tillägna sig kunskaper i Motiverande
samtal och Konflikthantering. Utbildningen kommer att ske under våren 2017.
På Stenhamra HVB boende bor ungdomar som har upplevt mycket och som lever i en
oviss framtid om de får stanna. Personalen arbetar målmedvetet med att stötta
ungdomarna att tro på sin förmåga och ge insikt i samhällets normer.
Genom dessa utbildningar ges redskap att möta ungdomarnas ambivalens och
motstånd inför förändringar och krav. Det är genom att lyssna, bemöta och motivera
som personalen kan ge rätt stöd.
Det är av stor vikt att uppkomna kränkningar, missförstånd och konflikter hanteras
professionellt. Carina har ett stort engagemang i arbetet och utbildningarna stämmer
väl med verksamhetens mål.
Stipendieberedning omsorgen: Åsa Fasth Produktionschef, Torbjörn Sundström och
Carina Fohlin
ÖVRIGA VERKSAMHETER
Stipendiet tilldelas Åsa Karström, Ulrika Wiklund, Mia Cunningham, Jenny
Enecrona Ekerö Resursteam.
Motivering:
Ekerö resursteam vill bjuda in Sonia Sherefay till att hålla i en uppstartsdag, en
heldag med föreläsning och seminarium som inspiration och kompetenshöjning
”Barnen i våra hjärtan”.
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Till kommunen kommer fler och fler invandrande familjer med barn och vi behöver
utveckla vår kompetens när det gäller att bemöta dessa föräldrars behov av att förstå
hur den svenska förskolan och skolan fungerar och vilken värdegrund förskolan och
skolan vilar på. Utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande barn- och
elevhälsoperspektiv vill vi kunna bidra till samhällsorienteringen och därmed
värdegrundsarbetet när det gäller ovanstående målgrupp.
Föräldrastödsarbete med nyanlända är ett nytt område som kräver utbildning och
erfarenhetsutbyte med andra som kommit längre på det området varför en
stipendieansökan är helt i linje med de aktiviteter som formuleras i
verksamhetsplanens mål för föräldrastödet.
Stipendieberedning övriga: Christina Thunholm HR-chef och Katinka Madsen
ekonomichef
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2005-11-29 att årligen utdela fem stipendier á 10 000 kr
för att främja kompetensutveckling bland kommunens personal. Två stipendier
tillfaller skolan, ett till förskolan, ett till omsorgerna och ett till övriga verksamheter.
Beslut om stipendiater tas av kommunstyrelsens arbetsutskott och stipendierna
utdelas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december 2016.
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