Tjänsteutlåtande
Utbildningsförvaltningen
Datum 2019-09-02

Dnr

FGN 2019/0182

Till Förskole- och grundskolenämnden

Svar på motion nr 5/2019 – Operation : Rädda bina, fjärilar och andra
pollinatörer!
Sammanfattning

Motionärerna föreslår att kommunen tar fram en aktionsplan för att rädda bin, fjärilar och andra
pollinatörer samt att förskolor och skolor involveras i arbetet. Utifrån Förskole – och
grundskolenämndens uppdrag har nämnden besvarat den del av motionen som berör förskola och
skola. Motionen anses besvarad med hänvisning till att ansvaret för undervisning/utbildning åvilar
rektorer och lärare.

Beslutsförslag
Förskole- och grundskolenämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige
besluta
1. Motion nr 5/2019 ”Operation: Rädda bina, fjärilar och andra pollinatörer! ” anses besvarad i
den del som avser förskola och skola, med hänvisning till att ansvaret för undervisning och
utbildning inom området åvilar rektorer och lärare.
2. Förskole- och grundskolenämndens svar på motion nr 5/2019 ”Operation: Rädda bin,
fjärilar och andra pollinatörer, överlämnas till Kommunfullmäktige.

Bakgrund

Motion nr 5/2019 har remitterats till Förskole – och grundskolenämnden att besvara i samverkan
med produktionsförvaltningen samt till Tekniska nämnden för egen del.
I motionen föreslås
• Att Österåkers kommun går ut med information till Österåkersborna om vad vi som
individer kan bidra med för att rädda bin, fjärilar och andra pollinatörer.
• Att förskolor och skolor involveras i arbetet genom att till exempel ta del av
Naturskyddsföreningens kampanj ”Rädda bina i skolan”.
• Att Österåkers kommun tar fram en aktionsplan för att rädda bin, fjärilar och andra
pollinatörer.

Förvaltningens slutsatser

Utbildning och undervisning i förskola och skola utgår från läroplan för förskola (Lpfö 18) samt
läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshemmet (Lgr 11). Enligt Skollagen 2 kap 9 och 10
§§ är det rektor som leder det pedagogiska arbetet och som beslutar om enhetens inre organisation.
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Enligt 15 § samma kapitel har legitimerad lärare eller förskollärare ansvar för den undervisning han
eller hon bedriver.
I läroplan för grundskolan och kursplan för ämnet biologi framgår att eleverna genom ett
miljöperspektiv ska få möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och
belysa hur vårt sätt att leva kan anpassas för att skapa hållbar utveckling samt att ge eleverna
förutsättningar att ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet. Även i
förskolan anges i läroplanen att utbildningen ska lägga grunden till ett växande intresse och ansvar
hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling.
Förvaltningen konstaterar att det i både förskolans och skolans uppdrag ingår att ge barn och elever
förutsättningar att ta en aktiv del i en hållbar utveckling och kunskaper om samband mellan natur,
individ och samhälle. Val av läromedel och samverkansparter åvilar dock rektorer och lärare i
verksamheten. Vid samråd med Produktionsförvaltningen har ingen avvikande mening framförts.

Kerstin Johansen
Tf. utbildningsdirektör

Bilagor

1. Motion nr 5/2019 (S) Operation: Rädda bina, fjärilar och andra pollinatörer.

___________
Expedieras
Kommunfullmäktige
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