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Handläggare 
Per-Ola Östergren 

Datum 
2012-03-08 

Diarienummer 
BUN-2012-0139 

Barn- och ungdomsnämnden 

Internavtal om Naturskolan i Uppsala kommun 

Förslag till beslut 

att godkänna förslag t i l l internavtal om Naturskolan med Styrelsen för vård och bildning. 

Sammanfattning 
Bilagda förslag t i l l avtal om att bedriva naturskola har förhandlats fram av uppdragsstrateger 
inom Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad och verksamhetsansvarig inom Vård& 
bildning. Avtalet gäller för tiden 2012-01-01—2012-14-31. 
Til l avtalet finns en bilaga som beskriver uppdraget 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Carola Helenius Nilsson 
Direktör 

Postadress: Uppsala kommun, Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad • 753 75 Uppsala 
Besöksadress: • Telefon: 018 - 727 00 00 (växel) - Fax: 

E-post: barn-ungdom-arbetsmarknad@uppsala.se 
wwvv.uppsala.se 



§ 1 Parter 

Barn- och ungdomsnämnden (BUN), nedan kallad uppdragsgivaren, och styrelsen för vård 
och bildning (SVB), nedan kallad uppdragstagaren. 

§ 2 Syfte 

Avtalet syftar t i l l att stödja arbetet för att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål: 
"Skolmiljön och undervisningen ska vara av hög kvalitet med höga kunskapsmål. Resultaten i 
Uppsala kommuns skolor ska vara bland de bästa i landet. Vaije skolas resultat ska ligga över 
riksgenomsnittet". 

§ 3 Omfattning 

Avtalet omfattar uppdrag enligt bilaga 

§ 4 Målgrupp 

Elever i kommunala och fristående förskolor och grundskolor 

§ 5 Ersättning 

Ersättning för år 2012 är 1 365 tkr 

§ 6 Uppföljning 

Uppdragstagaren ska senast 1 december årligen överlämna en uppföljning t i l l Barn- och 
ungdomsnämnden. 

Uppföljningen ska redovisa den verksamhet som Naturskolan haft under året samt innehålla 
en bedömning av verksamhetens effekter på elevernas kunskapsutveckling. Detta kan ske 
genom elev- och lärarenkäter eller ett på annat sätt insamlat uppföljningsunderlag. 

§ 7 Tvist 

Tvist mellan parterna angående detta avtal ska hänskjutas t i l l kommunstyrelsen för 
avgörande. 

§ 8 Omförhandling 

Om förutsättningarna för avtalet ändras på grund av ändrad lagstiftning eller andra beslut av 
myndighet eller instans som är överordnad någon av parterna äger berörd part rätt att påkalla 
omförhandling av avtalet. Omförhandling kan även ske avseende ersättning för uppdraget 
åren 2013 och 2014. 
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§ 9 Avtalstid 

Avtalet gäller år 2012-2014. 

§10 Kontaktpersoner 

För uppdragsgivaren: P-0 Östergren 
För uppdragstagaren: Gunilla Sjöblom 

§11 Undertecknande av avtal 

Detta avtal är upprättat i två likalydande 

Uppsala 2012-03-
För barn- och ungdomsnämnden 

Cecilia Forss, ordförande 

exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Uppsala 2012-03- 0 > 
För styrelsen för vård och bildning 

Gunilla Sjöblom, affärsområdeschef 

Kontoret för barn, ungdom och 
arbetsmarknad 

Carola Helenius-Nilsson, direktör 

Ttt-é^ öl t- /. • 
Per-Ola Östergren, uppdragsstrateg 
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Bilaga 

Uppdrag om att bedriva naiurskola i Uppsala kommun 

Naturskolan ska: 

som kommunövergripande centrum för utomhuspedagogik sprida information om an
svar för och förtrogenhet med natur- och miljöfrågor 
bevaka forskning i natur- och miljöfrågor och om utomhuspedagogik 

- rikta sin verksamhet i första hand ti l l förskolor och grundskolor i Uppsala kommun, 
kommunala såväl som fristående. 

Naturskolan ska vara ett fältbiologiskt centrum för all pedagogisk verksamhet i Uppsala 
kommun. 

Naturskolan ska leda och inspirera grupper av förskollärare, lärare och barn/elever. Genom 
konla-eta upplevelser och iakttagelser ska deltagarna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper 
och värderingar i frågor som rör natur och miljö. Naturskolan ska ge positiva naturupplevelser 
och lägga grunden för kunskap om miljö och ekologiska samband. 

Naturskolan ska inliämta kunskap om nya forskningsrön gällande natur- och miljöfrågor och 
verka för att dessa sprids t i l l respektive målgrupp för uppdraget. Naturskolan ska särskilt visa 
på hur man med hjälp av utomhuspedagogik kan förstärka kunskapsinnehållet i alla skoläm
nen. 

Naturskolan ska upprätthålla ett nära samarbete med Biotopia - Biologiska museet. 

Verksamheten ska prioritera elever i åldrarna 9-15 år. 

Vid skolans lov ska läger och öppethusverksamhet anordnas. 

2012-03-08 1 


