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Svar på motion "En bok om Täby, Täby-boken till alla 10åringar”
Bakgrund
Ledamoten Mats Hasselgren (fp) har i maj 2007 väckt en motion i kommunfullmäktige med förslaget att framställa en bok om Täbys historia. I
motionen framhålls Täbys intressanta historia med rötter i tidig medeltid
och vikten av att barn och ungdomar får möjligheter att ta del av hembygdens historia. Detta område bör stimuleras och få utrymme i skolan.
Boken föreslås i första hand läsas och användas av elever i skolår tre. I motionen framförs vidare att Täbyboken ska skrivas av professionella författare och skribenter som är införstådda med läsutvecklingen för den tänkta åldersgruppen.
Motionären beräknar att ett beslut om att framställa Täbyboken under en
femårsperiod skulle omfatta en produktion av ca 4000 böcker och att en
kostnad, beroende på bokens omfång och utformning, skulle kunna hållas
till ca 30-60 kronor.
Motionen har behandlats vid kommunstyrelsens sammanträde 2007-11-05
och återremitterats till barn- och grundskolenämnden.
Kommunledningskontorets kommentarer
I Täby kommunala grundskolor arbetar man med hembygden under flera av
skolåren F-5. En del skolor arbetar mest/ eller bara i år 3 medan andra arbetar med olika teman eller arbetsområden under de olika skolåren. Det finns
ingen enhetlig arbetsmodell eller enhetligt arbetsmaterial. En del skolor gör
eget material och andra använder material från Täby Hembygdsförening.
Täby Hembygdsförening har en studiefond för elever och lärare. Där kan
stipendiepengar (som mest 5000:- ) sökas för olika typer av aktiviteter som
handlar om Täby. De flesta ansökningar gäller en bussrundtur med guide,
men skolorna söker också för arkeologbesök, material för gammaldags
skoldag, teater om vikingatid m.m. En skola har till exempel genomfört ett
teaterprojekt i samverkan med hembygdsföreningen. Senaste läsåret sökte
tre skolor stipendiepengar från hembygdsföreningen.
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År 2005 skrev två elever på Åva gymnasium ett manus till en bok med en
vikingasaga där handlingen utspelar sig i Täby. Manuset håller på att bearbetas bl.a. språkligt med hjälp av ideella krafter, men är inte slutfört.
Täby hembygdsförening har ett stort samlat material kring Täby och Täbys
historia och ger också ut en bok varje år.
Att för varje barn i skolår 3 levandegöra Täbys historia är en god idé. Inom
barn- och grundskolenämndens verksamhet finns dock inga möjligheter,
ekonomiskt och/eller kompetensmässigt, att producera en sådan bok. Hos
Täby hembygdsförening finns ett stort skriftligt material samlat och ny produktion tillkommer varje år. En viss samverkan finns redan mellan grundskolorna och hembygdsföreningen. Det skriftliga material som finns hos
hembygdsföreningen skulle kunna fylla behovet av en ”täbybok” för de
skolor som önskar. ”Vikingasagan” kan, när den är färdigställd, utgöra ett
intresseväckande komplement i ett sådant material. Mot bakgrund av de
förutsättningar som redan finns för att kunna realisera det som beskrivs i
motionen föreslås att motionen avslås.
Förslag till beslut
Barn- och grundskolenämnden beslutar
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen

Lena Morin
Barn- och grundskolechef
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