
Mötesprotokoll 200128 BAS 

 

Närvarande: Håkan Plith, Tommy Olsson, Linda Nävertun, Anna Zachrisson (ej närvarande: 

Johan Sandell) 

 

Agenda 

1. Välkomnande och presentationer av medlemmarna i gruppen 

2. Presentation av tankarna bakom BAS + projektwebben 

3. Inventering av insatser på ömse sidor. 

- Kommunen: 

- två st övningsskolor (Finninge och Paulinska), avtal med MdH 

- gemensam diskussion kring rekryteringsläget innan annonsering för lärare. 

Svårast att rekrytera till Åkerskolan. 

- rektorer medverkar vid olika jobbmässor 

- närvara vid “rådslag” 

- Hök 18 - kompetensförsörjning (rekrytera och behålla lärarna) 

4. Förslag till områden att arbeta med under våren 

- hur kan vi jobba med marknadsföringen av projektet “ skolkommunen Strängnäs” 

- förslag från Håkan: kortare film innehållande intervjuer med föreläsare från LÄS, 

deltagare som har gått LÄS 

- Tommys förslag: alla förstelärare bör gå LÄS, utgöra utvecklingsorganisationen, 

denna utvecklingsorganisation ska marknadsföras 

- behålla LÄS-konceptet i dess nuvarande form 

- skapa en gemensam skolwebb (kommunala och fristående), hålla samman bland 

annat betyg och bedömning, pedagogisk sektion gemensam för alla skolorna, vad 

ämnesråden gör  m.m. 

- ekonomiska aspekten av projektet 

- lärarperspektivet, referensgrupp av lärare 

- vad vill vi belysa i vår marknadsföring? Vad lockar lärare till en arbetsplats? Gott 

kollegialt samarbete. Visa på att vi arbetar med forskningbaserad kunskap. 

- skapa ett marknadsföringsmaterial, där filmens innehåll beskrivs. Locka med att 

kunna vara med att påverka ett koncept som inte är klart än, under utveckling. 

- Till den 4/2 ska arbetsområden vara fastslagna som ska arbetas med: 

- ämnesråd: går det att skapa ämnesråd (engelska, matte, svenska till att börja 

med), ämnesråd som går vertikalt genom skolsystemet, underlätta bland 

annat stadieövergångar, förslag från Håkan att i detta skapa en 

läromedelspolicy, där alla skolor skapar en gemensam läromedelspolicy inom 

ämnet för att bl.a. underlätta stadieövergångar. (åtminstone som minsta 

gemensamma nämnare). Tommy föreslår satsning på kartläggning av 

läsförståelse. I ämnesråden kommer lärarna fram till vad man bör fokusera 

på, vilka gemensamma utvecklingsområden finns. Till ämnesråden behövs 

ekonomiska medel. Ska ämnesråden vara igång i höst måste tid anordnas 

organisatoriskt. 

- LÄS III: ska LÄS drivas på samma sätt nästa läsår. Ska vi få in alla förstelärare först 

och främst? Vi behöver få in pengar i projektet. Snart har vi mättat vår egen marknad 

i Strängnäs. Strängnäs äger förslagsvis 17 platser, gå ut med 8 platser till andra 



kommuner. Förslagsvis till ett pris på 10.000 -15.000kr (kan höga avgiften längre 

fram) för de externa lärarna. 

- HUS: mentorskap för de som har gått HUS; mentorsakademin eller liknande. 

- KPU: försöka rekrytera fler  

5. Tidsplanering  

6. Övriga frågor 

7. Nästa möte 

 Preliminärt tisdag 18/2. Tid? 

 

 

/ Sekreterare Martina Gustavsson 
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