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Sammanfattning

Kommunstyrelsen begär varje år in en redovisning över EU-projekt och annat internationellt
samarbete. Grundskolenämnden och grundskoleförvaltningen har ett omfattande
skolutvecklingsarbete influerat av internationella perspektiv samt samverkar kring internationella
frågor av gemensamt intresse genom deltagande i nätverk, projekt och annat samarbete.
Grundskolenämndens och förvaltningens internationella arbete redogörs i rapporten ”
Redovisning av internationellt arbete 2019”.
Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta
1. Grundskolenämnden godkänner internationell rapportering för 2019 och skickar den till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Grundskolenämndens arbetsutskott 2020-02-14
Grundskolenämnden 2020-02-25
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ärendet

Varje år sammanställer stadskontoret Malmö stads internationella arbete med hjälp av underlag
som tillhandahålls från respektive förvaltning. Syftet med redovisningen är att tydliggöra nyttan
med den internationella verksamheten i kommunen. Grundskoleförvaltning har sammanställt en
rapport kring det internationella arbetet för 2019 utifrån stadskontorets mall där förvaltningen
svarar på följande frågor:
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Förvaltningarnas prioriterade områden i det internationella arbetet?
Personella resurser till förvaltningarnas internationella arbete?
Förvaltningens kompetensutveckling i EU-relaterade frågor och EU-projekt?

2 (2)
 Uppnådda resultat (direkt projektrelaterade och indirekta resultat)?
Implementering/spridning av projektresultat.
Grundskoleförvaltningen och grundskolenämnden arbetar med internationella frågor och EUfrågor genom ett omfattande skolutvecklingsarbete influerat av internationella perspektiv samt
genom deltagande i nätverk, projekt och annat samarbete. Utifrån internationell forskning om
vad som har effekt för elevers lärande har förvaltningen byggt sitt styrnings- och ledningssystem
och planerat en strategisk skolutveckling. I de fall förvaltning och skolor ser ett mervärde i att
delta i projekt med internationell koppling, kan förvaltning eller skola ingå i olika specifika
projekt för att utveckla den kommunala verksamheten och ge bättre service till medborgarna.
Behov och långsiktig nytta styr grundskolenämndens och grundskoleförvaltningens
internationella arbete med en inriktning på verksamhetsutveckling, strategisk påverkan och
profilering för att bidra till en positiv utveckling i Malmö. Grundskoleförvaltningens- och
grundskolenämndens olika internationella kopplingar beskrivs i bifogad rapport ”Redovisning av
internationellt arbete 2019”.
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