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Minnesanteckningar
1. Mötets öppnande
Ordförande Sune hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
2. Introduktion
Presentation av deltagarna på mötet.
3. Revidering av arbetsmarknadsstrategin
En diskussion fördes kring uppdraget och omfattningen mm:
•

•
•
•

Arbetsmarknadsstrategin
o 2017-04-12 grunduppdrag från KF
o 2018-09-19 förlängning av uppdrag från KF, inklusive
skrivelse: ” (…) behov att förlänga uppdragstiden för att
i sitt förslag belysa fler arbetsmarknadsperspektiv utöver
ett grundläggande utbildningsperspektiv.”
Roller och organisation i skolan. Kompetens kopplat till område, tex digitalisering - personal med rätt kunskap om digitalisering.
Vad innebär IT-satsningen som görs i skolan nu? Vad har hänt
på området fram till nu? Har IT-satsningen effekt på kunskapsutvecklingen hos barn? Statistik?
Hur kan man tänka kring PRAO? Ta med aspekter kring PRAO
i den reviderade arbetsmarknadsstrategin.
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•
•
•
•
•

Kan man ta lärdom av andra kommuner som lyckats bättre än
Finspång när det gäller skolresultat?
Vilka är förutsättningarna för måluppfyllelse?
Hur diskuterar utbildningssektorn kring PISA-undersökningen?
Arbetet med förstelärare – har det gett effekt på resultatet i skolan?
Kvalitetsarbete i skolan – Qualis – Joakim kan berätta mer om
det vid tillfälle.

Koordinatorn skickar ut anteckningarna som beskriver synpunkter från
verksamheten på tidigare framtaget förslag på reviderad arbetsmarknadsstrategi. Kommunfullmäktige hade synpunkten att de saknat
aspekter kring föräldraskapet i förslaget.
Koordinatorn tar till nästa möte fram statistik kring:
• Ungdomsarbetslöshet Finspång – jämförelse med andra kommuner och regionen
• Skolresultat Finspång – resultat 9:an, gymnasiet, läs- och skrivkunskaper
• Om det finns statistik på dessa områden:
o Mobbning
o Sjukskrivning skolpersonal
4. Nästa möte
Tisdag 5 mars kl. 15-17
5. Övriga frågor
Inga övriga frågor
6. Mötets avslutande
Ordföranden avslutar mötet
Lärandeberedningen

Marie Lundström
Koordinator

