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Motion ”Ta fram en Täbybok - en lättläst bok om Täbys
historia för alla 10-åriga skolbarn i kommunen”
Sammanfattning
Ledamöterna Conny Fogelström (S) och Ulf Brynell (S) har väckt en motion i
fullmäktige den 28 september 2012. I motionen yrkas att kommunledningen
tillsammans med barn- och grundskolenämnden ges i uppdrag att ta fram en
lättläst Täbybok – en bok för alla 10-åriga skolbarn i kommunen samt att avsätta
de resurser som fordras för detta i verksamhetsplan och budget för 2013.
Motionärerna beräknar en framställningskostnad för boken på ungefär 50 kronor
per bok.
Elever på Täbys gymnasieskolor erbjuds att delta i en tävling som syftar till att ta
fram underlag till en bok om Täbys historia från forntid till nutid. Underlaget till
boken lämnas sedan till en författare som står för den slutgiltiga redigeringen och
pedagogiska granskningen så att boken lämpar sig för den tänkta målgruppen.
Förslag till beslut
Barn- och grundskolenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen
inte föranleder några ytterligare åtgärder utöver vad som redovisas i
tjänsteutlåtande daterat den 12 mars 2013.

Ärendet
Täby har en spännande och intressant historia med rötter i tidig medeltid. Här
finns allt från tidiga bosättningar och runstenar, via stormaktstiden och
jordbrukssamhället, till framväxten av förortens utveckling till köping och en
modern kommun.
Motionärerna anser att det därför skulle vara bra om våra barn och ungdomar
kan ges ännu bättre förutsättningar att kunna ta del av traktens och hembygdens
historia, en historia som ska vara ett prioriterat område och ges stort utrymme i
skolans undervisning. En sådan förutsättning kan vara en lättläst lärobok om
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Täbys utveckling att användas i årskurs tre. En sådan bok bör produceras av
professionella författare av studielitteratur och utformas i samråd med olika
Täbybor som under lång tid intresserat sig för vår lokala historia.
I enlighet med motionärernas förslag ska eleverna få boken som en gåva från
kommunen. Vi håller dock öppet för att materialet kan distribueras på flera sätt,
exempelvis i elektronisk form.
Överväganden
I Täby kommunala skolor arbetar man med hembygden på olika sätt, mest under
skolåren F-5. Täby Hembygdsförening har en studiefond för elever och lärare.
Där kan stipendiepengar (som mest 5 000 kronor) sökas för olika typer av
aktiviteter som handlar om Täby. Det kan gälla en bussrundtur med guide,
arkeologbesök, teater och musik om vikingatid med mera. Täby
hembygdsförening ger också ur samma studiefond stipendier till ungdomar för
studier om Täby, dess historia och utveckling och för publicering av resultaten.
Stipendiet ges till elever vid högstadieskolor och gymnasieskolor i Täby, som vill
utföra ett arbete med anknytning till Täbys historia i något av ämnena svenska,
historia, samhällskunskap eller bild.
Elever i Täbys gymnasieskolor erbjuds att delta i en tävling som syftar till att ta
fram underlag till en bok om Täbys historia från forntid till nutid, med fokus på de
elever som är i 10-årsåldern. Detta kan göras som ett ämnesövergripande projekt
eller som ett gymnasiearbete och någon form av utmärkelse kan delas ut till ett
eller flera arbeten.
Materialet ska sedan tas omhand av professionella författare som har kunskap
om vilken nivå av läsförståelse och läsutveckling som krävs i 10-årsåldern. Den
nya Täbyboken är i första hand tänkt att läsas och användas av alla elever i
grundskolans årskurs tre. Boken får sedan behållas av eleven som en gåva.

Henrik Mattisson
Tf. utbildningschef
Bilaga: motion

