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Reservation, ärende nr 10, UN au 2012-02-29
Hela ärendet om ägarpolicy och frirumsstipendium har kommit till nämndens kännedom först den
25 januari 2012 - drygt två månader tidigare hade ordförande i UN skickade ut remiss i nämndens namn, utan nämndens vetskap!
Tidigare var utvecklingsstipendiet på 25.000 kr under år 2009 och år 2010. För år 2011 drog UN
in stipendiet eftersom nämnden ansåg att de inte hade råd att dela ut 25.000 kr!
Nu för i år 2012 har ännu inte diskuterats om 25.000 kr ska delas ut och för år 2013 har ordförande i UN i samråd med förvaltningschef lagt förslag på 150.000 kr i utvecklingsstipendie.
Summan som sådan har jag inget emot. Tvärtom tycker jag att det är bra om de goda exemplen
kommer fram och att ideer förverkligas.
Det som jag har synpunkter på är den oro och instabilitet som Utbildningsnämnden förmedlar ut
till verksamheterna då UN i ena andetaget säger att vi inte har råd med 25.000 kr och i nästa
andetag tycker att det ska till 150.000 kr för att utvecklingsstipendiet ska göra någon nytta.
Vi i UN förmedlar genom denna handling endast en irrationell stress ut till verksamheterna då
budskapet från oss blir att verksamheterna bör skynda sig att tävla om att söka stipendiet, ifall
nämnden något år senare anser att det inte finns pengar eller att andra omständigheter gör att
summan dras in.
Just detta stressmoment för både elever och pedagoger vill jag undvika. För att förskolor/
skolor och andra enheter ute i verksamheterna ska känna en trygghet, stabilitet och en
känsla att kunna göra det där lilla extra bör kontinuiteten vara för många år framåt och jag tycker
att det skulle kännas bättre om UN uttalade något om att ALLA skolor, dock inte samma år, ska
få en summa utöver till att stimulera goda exempel, vilket skulle förmedlas även till andra förskolor/skolor/enheter i Ljusdals kommun och även utom kommunens gränser.
Genom detta tror jag att förmågan att kreativt skapa fler goda exempel skulle höja värdet på alla
skolor i Ljusdals kommun.
Genom att ge alla skolor del av stipendiepengarna på ett rättvist fördelat sätt skulle en lugn och
initiativrik process ta fart ute i skolorna för att på bästa sätt förmedla de goda exempel just den
förskolan/skolan/enheten har. Detta skulle i slutänden gagna hela Ljusdals kommuns
förskolor/skolor och enheter då alla goda exempel uppmärksammas och att både elever och
pedagoger ser fram emot att föra fram sina goda exempel med kvalitativ kreativitet.
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Demokratin i alla länder hotas nu av marknadens diktatur.
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