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Datum

Diarienummer

2021-02-18

BIN 2020/3314

Bildningsnämnden

Utvidgning och utveckling av bildningsnämndens utmärkelse Årets pedagog i
Trelleborg
Sammanfattning
På initiativ av bildningsförvaltningen föreligger förslag att bildningsnämndens
årligt återkommande utmärkelse Årets pedagog i Trelleborg utvidgas till ytterligare
en kategori av möjliga mottagare.
Enligt de kriterier som för närvarande gäller är det enbart kategorin pedagoger som
omfattas av nominering till utmärkelsen. Förslag föreligger att priset utvidgas och
utvecklas för att även ge möjlighet att nominera en arbetsgrupp som mottagare av
priset. Vid de tillfällen priset tilldelas en grupp ska prissumman användas som
kompetensutveckling för gruppen under nästföljande år.
Listan över kriterier har ändrats och utvecklats på så sätt att rektor/enhetschef ska
kunna nominera kandidat/-er till den pedagogiska insats man tycker ska få
utmärkelsen. Rektor/enhetschef kan nominera minst en pedagog och kan utöver
detta även nominera en arbetsgrupp.
För att återspegla utvidgningen och utvecklingen föreslås ett namnbyte av priset till
Årets pedagogiska insats i Trelleborg.
Bildningsnämnden föreslås anta följande lista på sju reviderade kriterier som ligger
till grund för nominering och utseende av mottagare av priset Årets pedagogiska
insats i Trelleborg:
Den/de nominerade …
• säkerställer kvalitet med goda resultat; hög trygghet, studiero och
kunskapsutveckling hos barn och elever
• bidrar till förbättring och utveckling i det dagliga arbetet
• har ett helhetsperspektiv i sitt arbete
• skapar arbetsglädje
• har gjort pedagogiska insatser utöver det vanliga
• har ett genuint engagemang för sitt arbete
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• är en god/goda ambassadör/er för Trelleborgs kommun.
Utöver dessa sju kriterier föreligger även krav på legitimation och
tillsvidareanställning. Det krävs att den enskilda pedagog som nomineras,
alternativt att minst en person i den grupp som nomineras, ska
• vara behörig och inneha legitimation från Skolverket för den skolform man
arbetar i, samt
• ha tillsvidareanställning (fast tjänst).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse-Utvidgning och utveckling av bildningsnämndens utmärkelse
Årets pedagog i Trelleborg (daterad 2021-02-18)
Protokollsutdrag BIN 2019-10-16 § 168

Bildningsförvaltningens förslag till beslut
Bildningsnämnden föreslås besluta
att namnet på det årligt återkommande pris bildningsnämnden inrättat
(BIN 2019-10-16 §168) ändras från Årets pedagog i Trelleborg till Årets
pedagogiska insats i Trelleborg
att priset med prissumman 5000 kronor kan antingen delas ut till en enskild
pedagog eller till en arbetsgrupp
att vid tillfälle då priset delas till en arbetsgrupp används prissumman som
kompetensutveckling för gruppen under nästföljande år
att anta tjänsteskrivelsens förslag på sju reviderade kriterier för nominering och
utseende av mottagare av Årets pedagogiska insats i Trelleborg inklusive krav på
legitimation och tillsvidareanställning
att tidigare ursprungliga kriterier som grund för nominering och utseende av
mottagare av priset Årets pedagog i Trelleborg (BIN 2019-10-16 § 168) därmed
upphör i och med att de ersätts med föreliggande reviderade kriterier
att i framtida förslag till beslut bildningsförvaltningen lägger fram, efter avslutad
beredning av inkomna nomineringar och slutsatser, föreligger antingen ett (1)
namn på nominerad pedagog eller en (1) nominerad arbetsgrupp för
bildningsnämnden att ta ställning till
att ändringarna träder i kraft från och med att paragrafen justerats.

Beslutet skickas till
-
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Ärendet
Bildningsnämnden inrättade priset 16 oktober 2019 med syfte att premiera och
lyfta fram duktiga och engagerade pedagoger som arbetar på förskolor eller skolor i
Trelleborgs kommun, oavsett verksamhetens driftsform. Priset delades ut första
gången på våren 2020 och kommer att delas ut igen innevarande vår 2021.
Förslag föreligger att utmärkelsen Årets pedagog i Trelleborg utvidgas till
ytterligare en kategori av möjliga mottagare.
Förslaget innehåller inga förändringar avseende att priset är årligt återkommande
eller prissummans nivå på 5000 kronor.
Nedan lista över sju kriterier fastslogs av bildningsnämnden när priset
ursprungligen inrättades (BIN 2019-10-16 § 168). I och med att priset föreslås
utvidgas behöver de ursprungliga kriterierna upphöra och ersättas med ovan nya
reviderade kriterier för att kunna täcka både en enskild nominerad person och en
arbetsgrupp.
Ursprungliga kriterier som föreslås upphöra:
”Årets pedagog föreslås utses enligt följande sju kriterier:
Den nominerade…
1. säkerställer kvalitet i sin undervisning; med goda resultat och hög
kunskapsutveckling hos eleverna,
2. bidrar till förbättring och utveckling i det dagliga arbetet,
3. har ett helhetsperspektiv i sitt arbete,
4. skapar arbetsglädje,
5. har gjort insatser utöver det vanliga,
6. har ett genuint engagemang för sitt arbete, samt
7. är en god ambassadör för Trelleborgs kommun/pedagogyrket.”

