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Styrande dokument





Programnämnd Barn och utbildnings budget 2008 och 2009
Skolplan för Örebro kommuns förskolor och skolor 2008-2011
Skolverkets kurs- och ämnesplaner
Förordning (SFS 2008:754) om statsbidrag för åtgärder som
syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och
räkna.
 Servicegaranti, Örebro kommun

Bakgrund
Örebro kommun har under ett antal år på olika sätt haft ambitionen
att utveckla barns- och ungas matematikutveckling.

Syfte
a) Hålla sig á jour med forskning, litteratur, reformer, satsningar
och implementeringen av Lgr11 och Gy11 inom
ämnesområdet för att stödja skolornas arbete
b) Kommunövergripande driva utvecklingsarbete som är baserat
på aktuell forskning och beprövad erfarenhet som främjar
elevers lärande och utveckling
c) På sikt öka måluppfyllelsen för alla åldrar

Uppdragets mål
a) Stödja skolornas arbete med implementeringen av
skolreformerna

b) Stödja skolornas arbete att identifiera utvecklingsområden
och stödja utvecklingsarbeten bland annat med stöd av
Skolverksmedel
c) Tillsammans med matematikstödjarna vid behov stödja
kommungemensamma rutiner för uppföljning och analys av
elevers resultat i matematik
d) Uppföljning av arbetet med nationella prov i år 3 tillsammans
med utvecklingspedagog inom Likvärdig bedömning och
betygsättning samt matematikstödjarna
e) Stödja användandet av de rekommenderade diagnosmaterialen
för uppföljning, analys och adekvata åtgärder för utveckling
av undervisningen
f) Tillsammans med utdataanalytiker och samordnande
specialpedagog analysera resultat på skolområdes- och
kommunnivå och föreslå strategier för att nå bättre resultat
och öka måluppfyllelsen
g) Leda nätverk med matematikstödjare och erfarenhetslärare
samt samarbeta med nyckelpersoner och rektorer i
implementeringsarbetet.
h) Samverka med övriga utvecklingspedagoger i kommunens
utvecklingsgrupp.

Omfattning
Kommunen anställer under vt. 2011 AA på 60 % samt BB
på 40 %. Alla utvecklingspedagoger samlas i barn &
utbildnings utvecklingsgrupp för inbördes stöd.

Avgränsning
Implementeringsarbetet av skolreformerna sker under vt.
2011 och avser skolår 1 - gymnasiet.

Tidsplan
Uppdraget ska genomföras under vt. 2011 och utvärderas
och slutrapporteras till skolchefsgruppen under innan
halvårsskiftet 2011.

Finansiering
Tjänster, material mm för uppdragets genomförande
finansieras under vt. 2011 av utvecklingspengar samt Läsa,
skriva, räkna-medel från Skolverket.

Godkännande
Följande uppdragsbeskrivning godkännes;
Örebro den_______________
______________________________
(Uppdragsgivarens namnteckning)
______________________________
(Uppdragstagarens namnteckning)

