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Svar på interpellation ställd av Tiina Ihatsu-Harder (L) om
skolresultat i den kommunala grundskolan
Tiina Ihatsu-Harder (L) ställde på kommunfullmäktiges möte 2019-03-25 en
interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Ehrnfelt (M)
om skolresultat i den kommunala grundskolan.
Fråga: Hur ser majoritetens plan ut för att vända på denna
utvecklingen?
Svar: Majoriteten är övertygade om att hålla fast vid
skolutvecklingsprogrammet 2023. Ett utvecklingsprogram sprunget ur de
utmaningar, och eller möjligheter vi står inför. Majoriteten har tydligt i vår
majoritetsförklaring lyft fram skolutvecklingsprogrammet 2023. Vi arbetar
med skolutvecklingsprogrammet 2023 som en tydlig målsättning, men barnoch utbildningsnämnden gör inte den resan själva, vi stärker
kompetensutvecklingen, arbetsgivarvarumärket och kommunen som helhet i
vårt unika samarbete med fristående huvudmän i LÄS-projektet, vi utvecklar
samverkan med socialnämnden, där vi redan nu har beslutat om konkreta
insatser. Inom förskolan har vi deltagit i ett treårigt projekt, UndIF,
undervisning i förskolan och i grundskolan har vi SBS, samverkan för bästa
skola, också ett treårigt projekt i skolverkets regi där vi har fyra av våra
grundskolor med.
Barn- och utbildningsnämnden har vidtagit stora åtgärder under föregående
mandatperiod, vi har fattat nödvändiga, strategiska beslut och lagt grunden för
en mer gynnsam skolstruktur, för att samla resurser och kompetens på färre
platser.
Vi ser att skolsegregationen ökar, skillnader i resultat mellan skolor har sedan
2000 fördubblats. Att arbeta med likvärdigheten är avgörande för att
kunskapsresultaten ska öka, men också för att förhindra utanförskap.
Strängnäs kommun är inte unika i att möta dessa utmaningar, lärarbristen är
påtaglig i hela landet. Så länge det råder brist på behöriga lärare så är skolan
inte likvärdig, den pedagogiska segregationen som gör att det bara är vissa
barn som utbildas av behöriga lärare!
Skolan behöver ett ledarskap som förmår skapa tillgängliga lärmiljöer där
eleverna möts utifrån sina förutsättningar.
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Vi behöver fortsätta utvecklingsarbetet som leder till förbättrad arbetsmiljö för
både elever och lärare, för att få hög närvaro i skolan och ökad måluppfyllelse.
Skolutvecklingsprogrammet är en vägledande princip, för att kunna manövrera
och fatta beslut, som förtroendevalda äger vi berättelsen, genuint och
trovärdigt. Vi vet att förändringsprocesser tar tid, vi behöver uthållighet,
långsiktighet, tidiga insatser och samverkan.
Skolutvecklingsprogrammet fokuserar på alla de delar som vi måste fortsätta
utveckla och arbeta med, attraktiv arbetsgivare, tidiga insatser, kunskap och
lärande samt förutsättningar.
Vi behöver fortsätta skapa den helhetssyn och synergieffekter som behövs för att
vända resultaten. Vi måste fortsätta prioritera, fokusera våra insatser och
kraftsamla och där chansen att lyckas är som störst, framgång tenderar att
leda till fortsatt framgång.

Maria Ehrnfelt (M)
Ordförande barn- och utbildningsnämnden

Interpellation till BUN ordförande Maria Ehrnfelt

Skolresultat i Grundskolan.
I dag går 6 av 10 elever i kommunala grundskolor i Strängnäs kommun.
Koladas senaste resultat visar att i årskurs 9 är resultaten mycket
oroväckande.Här är några exempel.
 Elever som har uppnått kunskapskraven i alla ämnen är 65,2%
 Elever som har uppnått kunskapskraven i alla ämnen (exkl.
nyinvandrade och okänd bakgrund) 68,3%
 Elever i som är behöriga till naturvetenskaps- och teknikprogrammen
är 73,3%
 Elever i som har behörighet till ekonomi-, humanistiska och
samhällsvetenskapsprogrammen är 74,5%.
 Sammanvägt resultat i grundskola. Strängnäs kommun hamnar
på 254 plats, bland det sämsta i landet. Av de 12 indikatorerna visar
11 röda siffror. Strängnäs kommunala grundskolor befinner sig i ett
allvarligt och utsatt läge.
Strängnäs kommun kommer inte bli den kunskap stad som man
eftersträvar om dessa resultat inte vänder. Den negativa trenden
måste brytas omgående. Skola 2023 räcker inte för att vända denna
utveckling. Delar ni vår uppfattning?

1.Hur ser majoritetens plan ut för att vända på denna utvecklingen?
Tiina Ihatsu-Harder
Ers i Kommunfullmäktige.

