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1. Personuppgifter
2. Förslag
Rubrik
Ange vilken rubrik som ska sättas på ditt förslag.
Rubrik
Logoped till Gävle kommuns elevhälsa!

Beskrivning
Beskriv kortfattat och motivera varför just ditt förslag skulle vara bra för Gävle kommun.
Nu måste utbildningsnämnden och Gävle kommuns elevhälsa vakna och se behovet av att
anställa logopeder!
Språkstörning är den vanligaste funktionsnedsättningen hos barn och ungdomar.
Logopeder är specialister inom språk. Gävle kommuns elevhälsa har inte satsat på att anställa
logopeder, trots att över hälften av Sveriges kommuner nu har minst en logoped anställd.
Elevhälsan i Gävle har valt att endast anställa de yrkeskategorier de är ålagda att ha inom sin
verksamhet och hänvisar till bristande ekonomi. Elevhälsan har istället valt att satsa pengar på
att vidareutbilda annan personal inom ämnet språk och tro att kompetensnivån då blir den
samma. Logopeder och övrig personal inom elevhälsan måste samarbeta och bidra med sin
unika kompetens. Här krävs ett gemensamt viljebeslut från flera partier, nu satsar vi på
kommunen och på eleverna!
Anställ logopeder i Gävle kommuns elevhälsa!
Se den bifogade filen för att läsa hela förslaget.
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Ladda upp fil
Om du har en bild eller ett dokument som kompletterar eller beskriver ditt förslag så laddar du
upp detta här.
Du kan ladda upp max 5 filer, totalt 10 MB.

Anställ logopeder i elevhälsan.docx (15 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Vill du presentera ditt förslag?
Du som lämnat in ett förslag kommer efter avslutad röstning eventuellt bli inbjuden till det möte
där ditt ärende tas upp. Du kan komma till mötet och muntligt lämna synpunkter när det
beredda förslaget tas upp för beslut. Din presentationen begränsas till tre minuter.
Mötet hålls i regel sista måndagen i månaden.
Ja

Gävle kommun | Ärendenummer: #164624
Sida 2 av 2
Drottninggatan 22, 801 84, Gävle | kundtjänst: 026-17 80 00 | epost: gavle.kommun@gavle.se | webb: www.gavle.se

