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Dnr BUN 2017/205

§ 119 Uppföljning av studieresultat för elever
inom Idrottsakademin
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
Uppdrar till bitr. rektor, Cecilia Mattsson Jagenheim, att sammankalla arbetsutskottets
ledamöter till möte gällande eventuell förlängning av avtalet med MFF.
Arbetsutskottet föreslår Barn- och utbildningsnämnden besluta
Lägga informationen om studieresultat för elever inom Idrottsakademin med godkännande
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Bitr. rektor Cecilia Mattsson Jagenheim, följer upp ärendet.
Ärendet om uppföljning av studieresultat för elever inom Idrottsakademin behandlades
senast på arbetsutskottets sammanträde 2017-05-30. Arbetsutskottet uppdrog till Mats
Svensson att föredra ärendet på Barn- och utbildningsnämndes sammanträde 2017-0821.
Rektor, Mats Svensson, och bitr. rektor, Cecilia Mattsson Jagenheim, har sammanställt
”Rapport idrottsakademin Ringsjöskolan 2015-2017.”
Idrottsakademin på Ringsjöskolan började höstterminen 2015 genom ett samarbete
mellan Malmö FF och Höörs Kommun. Förutom en unik möjlighet att få in mer idrott på
schemat så handlade samarbetet mest om måluppfyllelse. Under längre tid har pojkarnas
måluppfyllelse minskat både i riket och Höörs kommun. Ambitionen med akademin var
att ändra på utvecklingen samt att se om eleverna i idrottsakademin kan fungera
draghjälp till andra elever att öka sin måluppfyllelse. Cecilia Mattsson Jagenheim förklarar
att måluppfyllelsen ökat och ingen elev inom akademin har anmärkningsvärd frånvaro.
Cecilia Mattsson Jagenheim förklarar att eleverna tycker akademin är en unik chans.
Fotbollseleverna studerar i blandade klasser. Vidare har akademin har cirka 24 stycken
interkommunala elever. Barn- och utbildningschef, Lisbeth Bonthron, informerar att
skolskjutsen för de interkommunala eleverna bekostas av respektive hemkommun.
Cecilia Mattsson Jagenheim förklarar att tränarna alltid ser den bästa sidan av eleverna
eftersom eleverna brinner för att utöva fotboll. Vidare har lärarna hittat arbetssätt som kan
återanknytas till fotbollsintresset vilket ger en positiv effekt på undervisningen.
Barn- och utbildningssektorn ser samarbetet med MFF som en möjlighet att få elever att
lyckas. Framgången på träningen tar eleverna med sig in i klassrummet. Kostnaden som
Höörs kommun bär är en långsiktig investering för samhället. De interkommunala
eleverna ger kommunen en inkomst och att lyckas med elever som kanske annars kommit
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fel betalar igen sig flera gånger om.
Beslutsmotivering
Avtalsdiskussionen ska innehålla en diskussion om möjlighet att kombinera
idrottsakademin med andra idrottsgrenar för att öka genusperspektivet.

Överläggning
Arbetsutskottet lyfter frågan när avtalet löper ut och vilka aspekter som bör tas i beaktning
vid en eventuell förlängning av avtalet mellan avtalsparterna.
Arbetsutskottet diskuterar genus-perspektivet och att det är nyttigt för alla elever röra sig
under skoldagen.
Barn- och utbildningschef, Lisbeth Bonthron, förklarar att Barn- och utbildningssektorn har
ansökt om statsbidrag för att möjliggöra mer rörelse för alla elever i skolan. Lisbeth
Bonthron informerar om att det var många sökande och att Höörs kommun blev nekade
bidrag men avser att ansöka på nytt.

Beslutsunderlag
1. Idrottsakademin på Ringsjöskolan resultat.pptx.pdf
2. Rapport idrottsakademin Ringsjöskolan.docx
_____
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