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Danderyds kommuns kvalitetsutmärkelse 2017
Ärende
Utbildningsnämnden delar varje år ut en Kvalitetsutmärkelse till förskola
och skola i Danderyd som riktas till förskolor och skolor som med
nytänkande, engagemang och professionalism har utmärkt sig och spridit
erfarenheter inom ett eller flera områden. Årets utmärkelse består av
glasskulptur och stipendium på sammanlagt 100 000 kr.
Utbildningsnämndens beredningsutskott beslutar om kvalitetsutmärkelsen.
Till ärendet finns ett tjänsteutlåtande daterat 2017-05-23.

Bakgrund
Nominering kan ske för framgångsrika metoder att uppfylla läroplanens mål
(gäller förskola, förskoleklass, fritidshem, skola, gymnasium och
särskola/gymnasium) eller utvecklande samarbeten för att underlätta
övergångar mellan förskola/förskoleklass/skola. Det kan vara tydliga
systematiska processer för verksamhetens utveckling, i vilka personal,
föräldrar och barn/elever deltar, som förbättrar elevernas måluppfyllelse.
Fem nomineringar har lämnats in:
Kyrkans förskola nominerad av Ebba Zeno, förskolechef
Nominering - Jag är stolt över pedagogernas entusiasm, engagemang och
glädje med barnen och nyfikenhet på deras lärande.
Pedagogerna har gått till en alltmer lyssnande pedagogik. De
vill utveckla sig och lära mer samt på ett självklart sätt ge
tillbaka till andra.
Ösbyskolan nominerad av Tasse Runsten, skolchef
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Nominering - Lusten att lära går nästan att ta på i klassrummet. Genom vårt
arbete med Storyline har vi avsevärt förbättrat den
pedagogiska och sociala tillgängligheten samt öppnat upp för
nya lärstilar. Samarbetet mellan skola och fritids har aldrig
varit tydligare.
Mörbyskolan nominerad av Harri Koski, rektor
Nominering - Mörbyskolan har utvecklat det breda systematiska
kvalitetsarbetet på alla områden för säkra upp ett optimalt
lärande för skolans elever
Viktor Rydberg Gymnasium, Djursholm nominerad av Kristy
Lundström, rektor
Nominering - for the study, development and implementation of
instructional design thinking supported by Canvas (LMS) in
order to further empower students' influence over their own
learning
Economy program at VRG Djursholm nominerad av Kristy Lundström,
rektor
Nominering - for the development of mentor company program where
students in year 2 are paired with a mentor company. They
study theory in school and study practice at the company. This
results in authentic learning.
Utbildningsnämndens beredningsutskotts beslut
Mörbyskolan tilldelas Kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 för sitt
systematiska kvalitetsarbete för att säkra ett optimalt lärande för skolans
elever.

Expedieras
Mörbyskolan, Kyrkans förskola, Ösbyskolan, Viktor Rydberg Gymnasium,
Webb

2 (2)

