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Postadress: Uppsala kommun, arbetsmarknadsförvaltningen, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
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www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Förslag till upplägg för pedagogiskt pris inom 
vuxenutbildningen  

Förslag till beslut 
Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 

att föreslå kommunstyrelsen att godkänna förslaget till upplägg för pedagogiskt pris i 
vuxenutbildningen. 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslöt den 7 oktober 2019 att uppdra till arbetsmarknads-
nämnden att ta fram förslag till ett pedagogiskt pris i vuxenutbildningen för beslut i 
kommunstyrelsen. Ett förslag till upplägg för genomförande presenteras av 
förvaltningen.  
  

Ärendet 
I en motion från Torbjörn Björlund och Therese Rhann (båda V) vid fullmäktiges 
sammanträde den 25 mars 2019 presenterades ett förslag till kommunfullmäktige att 
besluta att införa ett pedagogiskt pris även för pedagoger och lärare inom 
vuxenutbildningen. I beredningen av svaret på motionen framfördes att det är naturligt 
att även pedagogisk personal inom vuxenutbildningen ska kunna omfattas av denna 
form av kvalitetsutmärkelse.  

Kommunfullmäktige beslöt den 7 oktober 2019 att uppdra till arbetsmarknads-
nämnden att ta fram förslag till ett pedagogiskt pris för beslut i kommunstyrelsen. 

 

Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår följande upplägg för priset. 

Arbetsmarknadsförvaltningen Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till Arbetsmarknadsnämnden 2020-03-06 AMN-2020-00084 
  
Handläggare:  
Ulrika Grönqvist, Eva Hellstrand 
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Bakgrund 

Detta förslag baseras på en vilja att lyfta fram pedagogiska insatser inom vuxenutbild-
ningen. Utbildningsförvaltningen i Uppsala kommun har under ett flertal år delat ut 
pedagogiska priser.  

Syfte 

• att uppmärksamma och visa uppskattning för det arbete som lärare gör 

• att uppmärksamma och inspirera till pedagogisk utveckling 

• att lyfta och sprida goda exempel/förebilder. 

Kriterier/ Grund för bedömning 

Priset tillfaller en pedagog och/eller ett arbetslag som uppvisat särskild förmåga utöver 
det vanliga att skapa förutsättningar för lärande och/eller bidragit till skolutveckling. 

Kategorier och prissumma 

Ett eller flera priser delas ut till ett maximalt sammanlagt belopp om 50 000 kronor. 
Priset kan delas ut till en pedagog och/eller ett arbetslag inom vuxenutbildningen i 
Uppsala kommun. Prissumman är max 5 000 kronor per person och max 50 000 kronor 
för ett arbets- eller ämneslag. Eftersom en stor del av vuxenutbildningen bedrivs av 
privata utförare på uppdrag av Uppsala kommun ska priset kunna delas ut till 
pedagoger inom både den upphandlade verksamheten och verksamheten i egenregi.  

Priset är kopplat till det fortsatta yrkesutövandet, exempelvis fortbildning eller 
studieresa i syfte att stimulera till fortsatt framgångsrik pedagogisk utveckling. 

Nominering 

Elever, kolleger, rektorer, chefer och Uppsalabor – alla kan nominera en pedagog eller 
ett arbetslag till pedagogpriset. Nomineringen sker 1 augusti – 30 september. 
Prisutdelningen genomförs första gången under 2020 och tanken är sedan att priset 
ska vara årligen återkommande. I nomineringen ska det beskrivas på vilket sätt 
pedagogen eller arbetslaget arbetat för att skapa förutsättningar för elevers lärande 
och hur de bidragit till skolutveckling. För nomineringen skapas ett digitalt formulär. 

Jury 

Vuxenutbildningschef, utvecklingsledare och ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e 
vice ordförande. 

Beredning 

Ärendet har beretts av arbetsmarknadsförvaltningen. 

Ekonomiska konsekvenser 

Uppdraget genomförs inom beslutad ram för arbetsmarknadsnämnden. 

Konsekvenser för barn/elever 

Det bör ge positiva effekter för elevers måluppfyllelse när goda pedagogers arbete 
uppmärksammas. 
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Konsekvenser för näringslivet 

Inte aktuellt i detta ärende 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-06 

 

 

 

 Arbetsmarknadsförvaltningen 

 

  Lena Winterbom 
  Direktör 
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