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Barn- och ungdomsnämnden 

Pedagogiskt pris i förskola, grundskola eller grundsärskola 

Förslag till beslut 

Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att från och med år 2013 imätta ett pedagogiskt pris t i l l lärare i förskola, grundskola eller 
grundsärskola t i l l en kostnad av 18 000 kr per år, varav ett förstapris på 10 000 kronor, 
andrapris på 5 000 kronor och ett tredjepris på 3 000 kronor, 

att det pedagogiska priset finansieras ur ofördelade medel inom grundskoleverksamhetens 

att utse nämndens ordförande att ingå i jurygruppen för det pedagogiska priset, samt 

att jurygruppen godkänner kriterier, ansvarar för planering och kommunikation och beslutar 
om vinnare utifrån nomineringar. 

Sammanfattning 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås imätta ett pedagogiskt pris för förskola, grundskola eller 
grundsärskola. Priset är personligt och går t i l l en enskild pedagog eller en grupp av pedagoger 
inom kommunala eller fristående verksamheter. Prissumman omfattar ett förstapris på 10 000 
kr och ett andra- och tredjepris på 5000 kr respektive 3000 kr. Kriterierna bör ta fasta på den 
professionella rollen som pedagog. 

Ärendet 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har under flera år delat ut priser t i l l pedagoger 
inom gymnasieskola, gymnasiesärskola eller vuxenutbildning. Barn- och ungdomsnämnden 
föreslås på motsvarande sätt dela ut priser för förskola, grundskola eller grundsärskola. 

Priset är personligt och går t i l l en enskild pedagog eller en grupp av pedagoger inom 
kommunala eller fristående verksamheter. Vem som helst kan nominera pedagoger under en 
viss period. 
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Beslut om priset fattas av en jurygrupp utifrån underlag som har tagits fram av en 
arbetsgrupp. Jurygruppen leds av direktören på kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
och består av nämndernas ordförande, en representant från lärarutbildningen vid Uppsala 
universitet samt en representant från Sveriges elevkår. Jurygruppen godkänner kriterier, 
ansvarar för planering och kommunikation och beslutar om vinnare utifrån nomineringar. 

Om barn- och ungdomsnämnden imättar ett pris kommer förslag t i l l vinnare att tas fram av 
två skilda arbetsgrupper, en för barn- och ungdomsnämnden och en för utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. Arbetsgruppen har som uppgift att värdera de olika nomineringarna 
utifrån de fastställda kriterierna för att slutligen presentera ett förslag t i l l jurygruppen.. 

De kriterier som arbetsgrupperna utgår från bör vara utformade så att pedagoger från alla 
verksamheter har likvärdiga möjligheter att få priset. Kriterierna bör ta fasta på den 
professionella rollen som pedagog, exempelvis att vara engagerad och kunnig i ämnen, att ha 
en hög tillit t i l l elevers förmåga att utvecklas och att kunna väcka elevers nyfikenhet och 
intresse 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Carola Helenius- Nilsson 
Direktör 


