
 
 
*1 UPPDRAG: Förbättra resultaten i matematik. MÅL: Insatser för att stärka förståelse för och kunnande inom matematik är igångsatta. 

** Uppdraget i denna grupp var att utifrån uppfattat och kommunicerat nuläge i dialog med verksmamma, kartlägga och beskriva verksamhetens behov. (fokus fanns på pedagogbehov). Här 

ingick även en C-uppsats (från deltagare i specialpedagogutbildning Stockholm, uppsatsen undersökte vilka kartläggningsmetoder/material som användes av verksamma i Eskilstuna kommun). 

Utifrån denna kartläggning ringades pedagogernas behov in tillsammans med en beskrivning på ett önskvärt läge. Gruppen valde sedan alternativ och formulerade en handlingsplan som 

lämnades till ansvarig skolchef (Tony Lööw) och övriga i FÖL= förvaltningsledningen. Dialog fördes sedan under hösten 2006 mellan skolchef och representanter av arbetsgruppen om innehåll, 

syfte, tankar etc vilket resulterade i en kortare version som i sin tur kommunicerades i FÖL. 

Tidsaxel  
Vem  
Vad  
När 

Ht 2005 
Politikeruppdrag* 
Genom 
verksamhetsplan till 
BoU förvaltningen 

Utbildningsstrateg 
fick av BoU -
förvaltningen  
uppdraget att föra en 
uppdragsdialog med 
verksamhets- 
representanter. 

Intresseförfrågan 
Gav arbetsgrupp 
rektorer & verksamma 
pedagoger. 
(specialpedagoger 
med ma-utbildning) 

Stödcentrum för 
barn & ungdom 

Uppdraget att leda 
arbetet runt ma 
insatser- till 
Stödcentrum och 
Anne-lie A-son 
Leweby 

Styrgrupp 
Representation 

gymnasiet, 
grundskola, 

förskola. Chefer 
& personal 

Start mars 07 – 
kontinuerliga 

träffar 
Ca 3 ggr/termin 

eller max 1 
ggn/mån. 

Arbetsgrupp** 
Nuläge 

Diskussion 
Kartläggning 
Önskvärt läge 

Val av alternativ 
Handlingsplan 

 
 

Ansvarig Skolchef  
Förankring och 
bearbetning av 
handlingsplan  

FÖL = 
Förvaltningsledning 
Ekonomiska ramar. 

September 
2005 

September 
2005 

Oktober 
2005 

November 
2005-Juni 

2006 
 

Augusti 2006 
-dec 2006 

Jan – feb 07 
50 % tjänst för 

uppdrag. 
Bearbetning och 
tillägg till plan. 
Kontaktbygge. 

Verksamhetsinfo. 
(start) 

Chefer 
Rektorer/biträdan
de/enhetschefer 

Info, dialog, 
workshops = 
Förankring 

Mars-maj 07 
En kort 

gemensam samt 
längre 20 april 

och 2 maj 

Matematik 
-inspiratörer  

 
NÄTVERK 

 
Ma-

kommunikatörer 

?maj eller aug 
07 

 
Kontinuerliga 

träffar 
Handledning 

Coaching 
Seminarier 

Etc. 

HÄR börjar 
utvecklings- 

arbetet i 
verksamheten 

Ht 07 – 09 


