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Barn- och utbildningsnämnden

Samverkan inom ramen för Samverkan för
bästa skola
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar delegera till barn- och utbildningsnämndens
ordförande att teckna avtal med Skolverket inom utvecklingsprojektet ”Samverkan för
bästa skola”, etapp två, som förbinder Höörs kommun att i samverkan med Skolverket
genomföra insatser gällande grundskolans verksamhet vid tre skolor från höstterminen
2020 fram till och med våren 2022, genom riktade statsbidrag, i syfte att genomföra
utvecklingsinsatser som erbjuds genom samverkan med Skolverket under perioden.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar dessutom att under avtalstiden beakta och
prioritera ett framgångsrikt utvecklingsarbete genom deltagande i projektet ”Samverkan
för bästa skola” i syfte att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten inom och
mellan skolorna som Höörs kommun är huvudman för.

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Höörs kommun har tecknat avtal med Skolverket kring deltagande i ”Samverkan för bästa
skola” och sedan höstterminen 2019 deltagit i etapp ett, enligt överenskommelse
avseende genomförande av kartläggningar för varje skola av nuläget, med analys av vilka
utvecklingsinsatser det föreligger behov av vid grundskolorna Tjörnarps skola,
Sätoftaskolan och Ringsjöskolan.
Skolverket erbjuder nu avtal för etapp två. Syftet är att i samverkan med huvudmannen,
Höörs kommun, genomföra insatser för att höja kunskapsresultaten och öka
likvärdigheten inom och mellan skolor. Skolverket prioriterar skolor som bedöms ha
särskilt svåra förutsättningar. De insatser som ska genomföras beslutas för varje skola
och huvudmannen. Formerna för genomförandet och tydliggörande av Skolverkets
respektive huvudmannens ansvar regleras i separata överenskommelser.
Ekonomiska förutsättningar
Skolverket bistår med utsedda processledare som besöker skolorna och följer skolornas
lokala arbete samt insatser via lärosäten utifrån de behov som framkommit i de
genomförda kartläggningarna. Skolverket avsätter resurser för de deltagande skolorna
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kan avsätta projektsamordnare vid varje skola och hos huvudmannen, vilket totalt
omfattar 1,2 tjänster under avtalsperioden.
Skolverket erbjuder kostnadsfritt deltagande vid konferenstillfälle under avtalsperioden för
en grupp av huvudmannen utsedda representanter.
Rektorer vid deltagande skolor måste ges förutsättningar att kunna genomföra det
lagstadgade uppdraget som pedagogiska ledare, prioritera insatserna i ”Samverkan för
bästa skola” och organisera skolans verksamhet utifrån det.
Lärarnas arbetstid för utveckling måste prioriteras för deltagandet inom ordinarie
årsarbetstidsramar.
Lärare med uppdrag som förstelärare, arbetslagsledare eller motsvarande ska prioritera
uppdragen för att bidra till att deltagande i ”Samverkan för bästa skola” får optimal
verkan.
Barn- och utbildningsnämnden behöver under avtalstiden beakta och prioritera ett
framgångsrikt utvecklingsarbete genom deltagande i projektet ”Samverkan för bästa
skola” i syfte att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten inom och mellan
skolorna som Höörs kommun är huvudman för.

Lisbeth Bonthron
Barn- och utbildningschef
0413-282 50
lisbeth.bonthron@hoor.se

Beslutsunderlag
”Utkast överenskommelse (ÖK 2) om samverkan mellan Skolverket och Höörs kommun
avseende insatser inom ramen för uppdraget om samverkan för bästa skola”, Skolverket
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