Malmö stad

Grundskoleförvaltningen
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Utbildning
2018-02-06 – 2018-02-07
Ystad, Hotell Continental
9:00 den 6/2 – 16:00 den 7/2
Ledamöter och ersättare i grundskolenämnden

Datum
Plats och tid
Deltagare

Utbildning och budget i samband med internat med
grundskolenämnden
Den 6 till 7 februari 2019 äger ett internat med grundskolenämnden rum på
Hotell Continental i Ystad. Den första dagen ägnas åt föredrag om
grundskoleförvaltningens arbete och förutsättningar och den andra dagen ägnas
åt mål och budget.

Program för 6 februari
Under föredragen den 6 februari ges information om förvaltningens
utmaningar, arbete och styrningen av skolan. Nämnden kommer också träffa
förvaltningsledningen under dagen.
9:00 – 9:15

Ordförande välkomnar
Grundskolenämndens ordförande Sara Wettergren hälsar alla
välkomna.

9:15 – 9:30

Direktör informerar om dagen
Direktör Anders Malmquist informerar om vad dagen bjuder på.

9:30 – 10:00 Fika
10:00 – 11:00 Direktör presenterar förvaltningen och dess utmaningar
Information om förvaltningens organisering och arbete, samt en
genomgång av de utmaningar som förvaltningen har identifierat
och hur förvaltningen tar sig an dessa utmaningar.
11:00 – 12:00 Den dubbla styrningen av skolan

Föredragande: Utredningssekreterare inom ledningsstöd för kvalitet och utveckling

Genomgång av läroplan (Lgr11) för grundskolan samt för
förskoleklassen och fritidshemmet och betydelsen av den så
kallade dubbla styrningen.

program för internat.docx

12:00 – 13:00 Lunch
13:00 – 14:30 Vårt styr och ledningssystem och det systematiska
kvalitetsarbetet
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Föredragande: Planeringssekreterare inom ledningsstöd för kvalitet och utveckling
och enhetschef för kvalitets- och utredningsenheten

Information om arbetet med styr och ledning i
grundskoleförvaltningen och redovisning av hur
grundskoleförvaltningens systematiska kvalitetsarbete ser ut.
14:30 – 15:00 Fika
15:00 – 16:30 Varje elevs bästa skola (VEBS)

Föredragande: Enhetschef på PI Malmö, strateg inom ledningsstöd för kvalitet och
utveckling och planeringssekreterare inom ledningsstöd för kvalitet och utveckling

Varje elevs bästa skola är grundskoleförvaltningens strategiska
arbete som omfattar alla medarbetare och alla elever. Med varje
elevs bästa skola menas att vi är en förvaltning som lever upp till
läroplanens krav och skollagens intentioner – för varje elev. Det
är dit vi ska nå. Vad innebär detta i praktiken och hur jobbar
förvaltningen för att nå varje elev ute i klassrummen.

Program för 7 februari
Under förmiddagen behandlas kommunfullmäktiges budgetmål för budget
2019 och under eftermiddagen budgetskrivelse för 2020.
8:30 – 10:00 Budgetmål 2019
Föredragande: Ekonomichef och planeringssekreterare inom ledningsstöd för
kvalitet och utveckling.
Under detta pass ges både en genomgång av budgetmål och
ekonomi. Genomgången av målen handlar om
grundskolenämndens budget för 2018 och kommunfullmäktiges
budget för 2019. Det ges också en presentation av
grundskolenämndens nuvarande budget i sin helhet, de
förutsättningar som getts grundskolenämnden i och med
kommunfullmäktiges budget 2019 och det budgetförslag som ska
upp till nämnden den 20 februari.
10:00 – 12:00 Kaffe och diskussioner
Fram till Lunch genomförs diskussioner i partigrupperna om
budgetmålen.
12:00 – 13:00 Lunch
13:00 – 14:00 Budgetskrivelse för 2020
Föredragande: Ekonomichef
Genomgång av de utmaningar som finns och som ska lyftas i
budgetskrivelse för 2020.
14:00 – 15:00 Kaffe och diskussioner
Diskussioner i partigrupperna angående budgetskrivelse för 2020.
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15:00 – 16:00 Ordförande avslutar dagen
Grundskolenämndens ordförande Sara Wettergren avslutar dagen
och därmed utbildnings- och budgetinternatet.

