MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-11-09

Barn- och ungdomsnämndens
arbetsutskott

Plats och tid

Nissan, Kommunhuset kl. 13:00-15:00

Beslutande ledamöter

Maria Hedin (S) (ordförande), Per-Yngve Bengtsson (S) (1:e vice ordförande),
Malin Svan (C) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande

Ulf Nilsson (barn- och ungdomschef)
Susanne Ohlsson (sekreterare)

Utses att justera

Malin Svan (C)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§72

Sekreterare

.................................................
Susanne Ohlsson

Ordförande

................................................
Maria Hedin (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Malin Svan (C)

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
2021-11-09

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

Kommunhuset
.................................................

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och ungdomsnämndens
arbetsutskott

§72

Utvecklingsdagar förskola
(2021 BUN0183)
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar förslaget om en extra utvecklingsdag för förskolan.
Beskrivning av ärendet
För att främja en hög kvalitet i verksamheten behöver förskolan en extra utvecklingsdag.
Idag finns det fyra utvecklingsdagar inplanerade under året men det arbete som behöver göras
ryms inte inom befintliga utvecklingsdagar. Förslaget är att det under nästa år ska bli fem
utvecklingsdagar. De fem utvecklingsdagarna ligger jämnt fördelade under året med c:a 10
veckors mellanrum, vilket ger ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Under utvecklingsdagarna
sker bl.a. uppföljning, reflektion och lärande med kollegor utifrån förskolans uppdrag,
framskrivna i läroplanen (Lpfö 18), såsom Normer och värden, Omsorg, utveckling och
lärande, Barns delaktighet och inflytande, Förskola och hem, Övergång och samverkan samt
Uppföljning, utvärdering och utveckling. Arbetsprocessen skapar kontinuerlig utveckling
samtidigt som den gör det systematiska kvalitetsarbetet till ett naturligt vardagsarbete med
tydliga uppföljningar under hela året, vilket även skapar bra underlag för nulägesbeskrivning,
nulägesanalys och utvecklingsplan.
Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Utvecklingsdagar förskola
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar förslaget om en extra utvecklingsdag för förskolan.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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