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Urvalskriterier för serviceproducenter för eftermiddagsverksamhet för skolelever
Kandidaterna meddelar i sin ansökan till vilken skola eller i anslutning till vilken skola de söker som
serviceproducent. Kommunen ordnar eftermiddagsverksamhet som kommunens egen verksamhet på
flera skolor. Därmed placeras utomstående serviceproducenters verksamhet så att den kompletterar
den kommunala serviceproduktionen eller i huvudsak på sådana verksamhetsställen som saknar
kommunal serviceproduktion. Serviceproducenten har skyldigheten att själv skaffa en lokal för sin
verksamhet. Om den kandidat som fått högst antal poäng söker till mer än hälften av de enheter som
finns tillgängliga på elevupptagningsområdet i fråga och om fler kandidater har sökt till området
kommer man att sträva efter att även andra serviceproducenter blir valda på området. Således kan en
serviceproducent inte få mer än hälften av enheterna på området för sin verksamhet om det finns fler
sökande att välja mellan.
Kandidaterna ställs i ordning enligt bifogad poängsättningsmodell. Den som får flest poäng väljs till
avtalspart.
Urvalskriterier (xx poäng om uppfylls)
-

den eftermiddagsverksamhet som kandidaten har ordnat har fått god respons av klienter /
andra samarbetsaktörer och kandidaten kan uppvisa responsen i fråga à 2 poäng

-

kandidaten har ordnat eftermiddagsverksamhet för skolelever enligt lagen om grundläggande
utbildning under tidigare läsår à 1 poäng / läsår, max 3 poäng

-

kandidaten har förutsättningar att ordna personaldimensioneringen så att den är bättre (större)
än minimikravet (13-15 barn / handledare) à 3 poäng

-

personalen hos kandidaten har bättre (högre) utbildning än minimikravet * à 2 poäng

-

kontaktpersonen till kandidaten har möjlighet att aktivt hålla kontakt med planeraren för
eftermiddagsverksamheten inom kommunen à 1 poäng

-

kandidaten kan påvisa att den eftermiddagsverksamhet som den producerar är av hög kvalitet
à 2 poäng

-

kandidaten har speciell beredskap och speciellt kunnande för att ordna
eftermiddagsverksamhet för barn med behov av stöd à 3 poäng

-

kandidaten kan ordna eftermiddagsverksamheten under olika, mångsidiga omständigheter (vid
behov till exempel som friluftsklubb) à 2 poäng

-

verksamhetssätten och innehållet i kandidatens eftermiddagsverksamhet lämpar sig speciellt
för verksamhetskulturen och inlärningsmiljön i skolan, t.ex. olika kulturgrupper, skolans
inriktning à 3 poäng

* serviceproducenten måste ha personal som är utbildad inom branschen eller personer som har tidigare
erfarenhet av eftermiddagsverksamhet för skolelever, dvs. stark yrkeskompetens. Handledaren som ansvarar för
verksamheten måste uppfylla behörighetskraven enligt förordningen (Förordning om behörighetsvillkoren för
personal inom undervisningsväsendet 1998/986). Alla handledare måste ha tillräckliga färdigheter för att arbeta
som handledare för en barngrupp. Inom all eftermiddagsverksamhet måste varje barngrupp inom
eftermiddagsverksamheten ha minst en handledare som uppfyller de behörighetskrav som bestäms i 9 a §
(115/2004) i förordningen. Det ovannämnda gäller även vid vikariearrangemang.

Om två eller flera kandidater har lika poäng ställs kandidaterna i prioritetsordning enligt vem som har
fått poäng i följande urvalskriterier i följande ordning:
1. verksamhetssätten och innehållet i kandidatens eftermiddagsverksamhet lämpar sig speciellt
för verksamhetskulturen och inlärningsmiljön i skolan, t.ex. olika kulturgrupper, skolans
inriktning
2. beredskap och kunnande för att producera eftermiddagsverksamhet för barn med behov av
stöd
3. rangordningen av personaldimensioneringen
Om det efter dessa vägningar inte uppstår någon skillnad mellan kandidaternas poäng väljs
avtalsparten genom lottning.

