
    
  
    
 2014-10-16   
   

 

 
 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
info@skl.se Org nr: 222000-0315 www.skl.se 

 
 
 

 

 

Återkoppling efter genomförd nätverkskonferens 
2014-10-15 
 

Kommun Tingsryd 

 

Reflektioner kring konferensen som helhet 
 

Programmet 

Lokaler och övrig konferensservice har fungerat utmärkt! 

Bra att växla mellan tvärgrupp och kommungrupp. Vi har hittat en arbetsgång med en 
bra rytm i skiftena mellan Kommun- och Tvärgrupp 

Karin Sällströms inspel var bra det gav oss en tanke kring fortsättningen av 
Matematiklyftet 

Bra att det finns tid för reflektion i kommungruppen. 

En brist att vi inte skapar utrymme i programmet för professionsgrupper. 

 

Förberedelserna inför konferensen 

 

Vi Skall fortsätta med två fysiska träffar förutom mailkontakter mellan NVK 

Dokumenthanteringen har funkat bra. Vi var alla förberedda både på vårt eget missiv 
och de andra kommunernas.  

 

Genomförandet 

 

Det blev en effektiv konferens, och vi arbetade målmedvetet rakt igenom den för att 
nå vårt mål; Våra två åtaganden. 
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Vad tar ni med er hem från denna nätverkskonferens? 
Vi skall friska upp våra tidigare åtaganden och se till att de är aktiva i hela 
organisationen. Vi har representation från kommungruppen på varje skolenhet samt i 
nämnd, förvaltning och rektorsgrupp.  

Vi skall också skyndsamt ta fram vårt förra missiv Systematisk uppföljning och 
återkoppling samt våra åtaganden från NVK 2 och följa upp att de är aktiva. 

Hur avser ni att arbeta vidare på hemmaplan? 
1. Lärarkompetens 

Starta arbetet med en strategi för kompetensförsörjning 
En arbetsgrupp bestående av Förvaltning, rektorer, lärare och studentmedarbetare skall 
påbörja arbetet med att utveckla de olika delarna vi beskriver i tankekartan nedan. 

 
 
 

 
 
 
 
Attraktivitet  Kartläggning  Framtid Kompetensutveckling 
Antal undervisn. tim. Lärarlegitimation Lärar-  Matematiklyftet 15/16 
      studenter (halvfart) 
Klasstorlekar  Behörighet   

Pensionsavgångar 
Kompt. utv.  Lönekartläggning   Läslyftet  åk 7-9 15/16 
Lön   Lärarstudenter     Läslyftet F-åk 6 
16/17 
Lärarstudenter 
IT modern teknik 
Mentor till nyanställda 
Dubbelt ledarskap 
Bilden av skolan 
 
 
 
 
 
Information på Tingsryds kommuns hemsida; SKL:s Matematiksatsning 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING RFSS 

PRIO!? 
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2. Vi skall utreda, genom kommuner som har erfarenhet, ifall PRIO är ett verktyg 
som ger mer effektiv verksamhet. Om så är fallet, skall en skola i kommunen 
starta ett sådant arbete i vårterminen. 

 

 

Robert Jonasson, KP 

 


	Återkoppling efter genomförd nätverkskonferens 2014-10-15
	Reflektioner kring konferensen som helhet
	Programmet
	Förberedelserna inför konferensen
	Genomförandet

	Vad tar ni med er hem från denna nätverkskonferens?
	Hur avser ni att arbeta vidare på hemmaplan?


