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Bildningsnämndens pris Årets pedagog i
Trelleborg 2021
Ärendebeskrivning
Priset Årets pedagog i Trelleborg inrättades av bildningsnämnden den 16 oktober
2019, § 168, och är ett årligt återkommande pris. Prissumman är på
5000 kronor och ska delas ut till en pedagog (priset ska inte delas mellan fler).
Utmärkelsen syftar till att lyfta fram duktiga och engagerade pedagoger.

Beredning
Nomineringsprocessen pågick under perioden 11 november – 11 december 2020.
Nitton stycken nomineringar inkom till bildningsförvaltningen. Efter avslutad
nomineringstid har bildningsförvaltningens arbetsgrupp berett ärendet och kommit
fram till ett förslag på rekommenderad pedagog för bildningsnämndens att ta
ställning till. Arbetsgruppen föreslår att priset tilldelas Hanna Landelius, lärare på
Söderslättsgymnasiet.

Motivering
Hannas inställning till läraryrket präglas av hängivenhet, nyfikenhet och en ständig
vilja att utveckla sin undervisning med sina elever.
Under sin lärargärning på Söderslättsgymnasiet har Hanna rört sig obehindrat
mellan yrkesprogrammen och de högskoleförberedande programmen. Inför detta
läsår undervisar Hanna på IMSA. Helt utan erfarenhet av den särskilda pedagogik
som krävs för att undervisa på IMSA, ett program särskilt utformat för elever med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, har Hanna överträffat alla
förväntningar såväl resultatmässigt som sett till elevernas trivsel och studiero.
Oberoende av program eller elevsammansättning håller Hannas undervisning och
bemötande högsta klass.
Hanna tar, genom sitt medverkande i Söderslättsgymnasiets marknadsföringsgrupp,
ett stort ansvar för att skolans och kommunens varumärke stärks. Hanna är vad
man brukar benämna en ”doer”, som alltid sätter verksamheten i främsta rummet.
I arbetslaget och på resten av skolan är Hanna en mycket uppskattad medarbetare,
som alltid har ett leende på läpparna och nära till skratt.

Bildningsförvaltningen
E-post bildningsforvaltningen@trelleborg.se
Telefon 0410-73 30 00
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress
Henry Dunkers gata 1
Postadress
Box 79, 231 21 Trelleborg

Fakturaadress
Box 173, 231 23 Trelleborg
Org.nr 212000-1199
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Inom det kollegiala lärandet är Hanna pådrivande, analytisk och ser till att gruppen
håller fokus. Under läsåret har hon varit en av drivkrafterna bakom
ekonomiprogrammets satsning på Supplemental Instruction, SI, tillsammans med
Lunds universitet.

Förslag till beslut
Bildningsnämnden föreslås besluta
att ge utmärkelsen Årets pedagog i Trelleborg och prissumman på 5000 kronor till
Hanna Landelius, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
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