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UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Resestipendier till Sundbybergs bästa lärare
Stipendiebelopp:
Maximalt stipendiebelopp per budgetår är etthundratusen kronor.
Målgrupp:
Enskild lärare, lärare i grupp eller lärarlag.
Syfte med stipendium/stipendier:
 Uppmuntra till skolutveckling genom att belöna lärare som utvecklar sitt
sätt arbeta så att det leder till ökad inlärning och förbättrade resultat.
Stipendium/stipendier utgörs av:
 Kompetensutveckling kopplat till arbetssätt i kombination med resa inom
eller utom landet.
 Grund för stipendium/stipendier utgör utvecklingsarbete genomfört under
ett eller flera läsår.
Kriterier för stipendium/stipendier:
 Stipendiaten ska ha utvecklat sitt arbetssätt på så sätt att det leder till ökad
inlärning samt förbättrade resultat för eleverna. Resultaten ska kunna
påvisas över tid.
Förutsättningar:
 Stipendiat/stipendiater arbetar på ett sådant sätt att erfarenheter av
utvecklingsarbetet blir kända på skolor och bland kollegor i Sundbyberg
stad.
Årlig utdelning:
 Stipendium/stipendier utdelas årligen på kommunfullmäktiges första
sammanträde varje höst med start 2017.
För att komma i föremål för stipendium/stipendier krävs nominering
Nominering:
 Nominering kan ske av rektor eller grupp av rektorer, lärare eller grupp av
lärare. Dessa kan nominera enskild lärare, lärare i grupp eller lärarlag.
Enskild lärare kan nominera sig själv. De som nomineras ska uppfylla
punkten under rubriken kriterier för stipendium/stipendier. Tillsammans
med nomineringen ska en beskrivning av hur nominerad lärare, lärare i
grupp eller lärarlag har arbetat för att uppnå ovannämnda kriterier. Däri ska
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en beskrivning/ett förtydligande av vad som har förändrats ingå samt en
redovisning över hur resultaten förbättrats.
Beslut att utdela stipendium/stipendier:
 Beslut att utdela stipendium/stipendier fattas av jury bestående av
grundskole- och gymnasienämndens ordförande, verksamhetschef för
grundskola och gymnasium samt förvaltningschef för barn-och
utbildningsförvaltningen.
 Nominering ska ske senast under maj månad med start 2017.
 Nomineringsförslag ska skickas till
grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

