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i vet att fritidspolitiker inte har all tid i världen för
att skaffa egna beslutsunderlag. De är beroende av
kommunens förvaltningskontor för att få en allsidig belysning av olika förslag. Konsekvensanalyser brukar ingå och kanske rentav någon alternativ tanke och dess
konsekvenser.

derlaget är tunt och en del slutsatser förvånande.
Vi hoppas och tror att denna skrift kommer att väcka tankar
hos er som skolkontorets personal ännu inte har tänkt. Det
är bra. Kunskap och kompetens kan vi aldrig få för mycket
av.
Författare är en grupp medborgare som har god och långvarig insikt i skolans värld. Vi känner skolan från lärarhåll,
från elev- och föräldrahåll. Vi har alla anknytning till de
hotade skolorna. Det vi har gemensamt är att vi bor där vi
bor därför att vi vill det. Vi har satt våra barn i de skolor
som vi själva valt. Vi uppskattar också och tror på Norrtälje som en kommun som satsar på att utveckla sina unika
tillgångar.

Vår ambition är att komplettera ett blivande beslutsunderlag där vi ser att det finns brister. När beslut om glesbygdernas framtid ska fattas vill vi att våra politiker på goda
grunder ska fatta kloka beslut.
Skolkontoret har presenterat sin syn på våra skolor och
dragit slutsatsen att tio skolor ska stängas. Vi tycker att un-
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Går vi framåt eller bakåt?
Skolkontoret berättar med stolthet att vi går uppåt på rankinglistan. Det är SKL:s rankinglista som avses:
Studieresultat, trivsel i skolan och trygghet, är alla faktorer
som påverkar rankingen. Det är bra. Men, hör och häpna,
skolans kostnader är en negativ faktor i beräkningarna. Dvs
den kommun som gör en satsning på skolan genom att tillföra mer resurser åker omedelbart nedåt på rankinglistan.
Förklaringen är att SKL vill ge ett mått på hur kommunerna lyckas i förhållande till de tillförda medlen. Effektivitet alltså. Och Norrtälje är skapligt effektiv. Vi har lägre
skolpeng än de flesta andra kommuner. Kostnadsbilden blir
därmed god trots att vi är en glesbygdskommun. Elevernas
betyg ligger kring medel.

Just nu kokar vi soppa på en spik och om vi inte snart börjar satsa reda pengar på skolan så är risken stor att det går
nedåt igen. Skolbudgeten för 2012 höjdes med 33 Mkr,
alltså samma summa som man anser sig spara på att lägga
ner de små skolorna. Var hamnade pengarna? Jo, summan
är så pass liten, ca 3% av grundskolans budget, att det mesta av pengarna gick åt till inflation och kostnadsökningar.
Man kan tycka att skolfrågorna är alldeles för viktiga för
att reduceras till en årlig fotbollstabell - men går det att
hitta en annan rankinglista som inte straffar ekonomiska
satsningar på skolan så kanske Norrtälje kan våga satsa
även om det kostar pengar.
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Behörighet hos lärare
Skolkontoret:

Att rektor blir tvungen att sätta betyg betyder i praktiken väldigt
lite. Undervisande lärare sätter betyg precis som vanligt men rektor blir formellt ansvarig om behörigheten saknas. Skolkontorets
oro över rektors insats på det här området synes helt obefogad.

Lärares behörighet
● Idag
● Framtiden:
- Svårt att rekrytera rätt kompetens
- Skollagen ställer krav 2015
- Ämnesbehöriga lärare
- Pensionsavgångar

Forskning:

Det finns mycket forskning kring skolan i Sverige och i hela
världen. En av de mest ansedda och citerade forskarna i Sverige
i dag är den nyzeeländske forskaren John Hattie som har gjort en
gigantisk sammanställning och studie av andra forskares resultat.
Han har försökt identifiera framgångsfaktorer för lärande i skolan.

2012-09-17

Mål: Vi ska följa skollagen så att alla elever
har behöriga lärare i alla ämnen.
2

norrtalje.se

BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET

Den enskilt viktigaste faktorn för att elever ska lyckas i skolan – det är att den som undervisar
är behörig lärare, det vill säga har adekvat utbildning både i pedagogik och i de ämnen man
undervisar i.

Utgångspunkt: Skolan ska utvecklas
och utbildningsnivån höjas

I en utredning som barn- och utbildningskontoret gjort under våren 2012, visas att lärarbehörigheten ser förhållandevis bra ut i kommunens skolor, rent generellt.
Det ser dock inte lika ljust ut framåt i tiden. Vi ser redan idag att det är svårt att rekrytera behöriga lärare till vissa tjänster, särskilt på mindre skolor där man inte kan få ihop en heltid utan
måste ha sin tjänst på många skolor. Yngre lärare vill också ingå i ett sammanhang och ha
● En viktig framtidsfråga för ett växande samhälle
ämneskollegor att samarbeta med. När skollagens krav på behöriga lärare i alla ämnen slår
igenom 2015
vi inte och
att klara
det på av
alla skolor.
Detta ställs på sin spets när eleverna
ärkommer
förskolor
skolor
bra kvalitet
i årskurs 6 ska få betyg – de kan bara sättas av behöriga lärare i respektive ämne, eller av rek● Tydliga mål för elever
tor.
Vi har många äldre mellanstadielärare i vår kommun. Deras ämnesbehörighet är mycket bred,
●
Satsning
på
lärare
vilket borgar för både kvalitet men också att huvudmannen, dvs Norrtälje kommun, följer nya
skollagen
behörighet.
När dessa
går i pension
det åt många fler lärare med den senare
● om
Särskilt
stöd
till elever
somgår
behöver
utbildningen för att ersätta dem – de yngre lärarna har en smalare behörighet och måste alltså
Minskat
utanförskap
arbeta i ●
lärarlag
på ett annat
sätt.

Hattie menar att läraren är den allra viktigaste enskilda faktorn för
framgång i klassrummet. Det handlar dock varken om behörighet
eller överlägsna ämneskunskaper. Det är lärarens pedagogiska
förmåga, sociala kompetens och ledaregenskaper som är avgörande.

Utveckling
av fler högskoleutbildningar
Vårt mål●är att
organisera skolarbetet
så, att alla elever har behöriga ilärare i alla ämnen.
Norrtälje kommun

norrtalje.se

2012-09-17

”Den enskilt viktigaste
faktorn för att elever ska
lyckas i skolan – det är att
den som undervisar är behörig lärare, det vill säga
har adekvat utbildning
både i pedagogik och i de
ämnen man undervisar i.
När skollagens krav på behöriga lärare i alla ämnen
slår igenom 2015 kommer
vi inte att klara det på
alla skolor. Detta ställs
på sin spets när eleverna i
årskurs 6 ska få betyg – de
kan bara sättas av behöriga lärare i respektive
ämne, eller av rektor.”
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BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET

Hatties forskning visar att vidareutbildning av lärare vad gäller
ämneskunskaper har ringa effekt. En rimlig förklaring är förstås
att undervisningen i grundskolan ligger på en nivå där de flesta
högskoleutbildade lärare redan har tillräckliga ämneskunskaper.

Lagen:

Lagen föreskriver att eleverna ska ha ämnesbehöriga lärare.
Lagen medger också långtgående undantag om behöriga lärare
inte finns att tillgå eller om särskilda skäl föreligger med hänsyn
till eleverna.

Kommentarer:

I dag har vi många lärare med bred behörighet för de yngre
åldrarna. Det behövs för att en lärare ska kunna ha merparten av
ämnena i klassen. Det brukar vi kalla för klasslärarsystem och
har till dags dato varit en av grundbultarna i skolan för de yngre
åldrarna.

Skolinspektionen har utvecklat sin inställning i en studie av 30
skolor. Där framgår det att kritiken av skolor med obehöriga
lärare främst består i

Systemet finns i hela världen, helt enkelt för att vi vet att det skapar trygghet. Och trygghet är grundläggande för en framgångsrik
skola. Särskilt för de yngre barnen är det viktigt att ha en klasslärare med ett tydligt ledaransvar och ett övergripande ansvar för
undervisningen i klassen.
Efter pensionsavgångar de närmaste åren kommer vi att få in
allt fler tvåämneslärare i de yngre skolåldrarna. Det kan behövas
upp till 8 lärare för att sköta undervisningen i en och samma

• att rektorer inte har dokumenterat skäl för användningen 		
av icke behöriga lärare.
• att rektorer inte har dokumenterat bedömning av dessa 		
lärares lämplighet.
• att det saknas en plan för vidareutbildning.
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klass. Detta kallas ämneslärarsystem och har hittills bara använts på högstadium gymnasium och högskola.

• Ytterligare skolor måste stängas därför att det blir omöjligt
att hitta behöriga lärare i alla ämnen.

Konsekvensen av den nya skollagen är att vi nu gradvis tvingas
införa ämneslärarsystemet också för de lägre åldrarna. Detta
var det egentligen ingen som ville. Därför har skolminister Jan
Björklund gjort två saker:

• Om landets alla kommuner skulle följa Norrtäljes exempel
behöver ca 1000 skolor stängas.

• En ny lärarutbildning ska införas som syftar till att återge 		
lärarna inriktade på de lägre åldrarna en bred behörighet. 		
Det kommer att göra det möjligt att behålla klasslärarsys-		
temet i framtiden.

Frågan är: Har skolkontoret medvetet övergivit klasslärarsystemet för de lägre åldrarna? Skolministern verkar inte ha gjort
det. Detta är ett systemskifte i skolan som aldrig har varit uppe
till debatt. När lärare från den nya lärarutbildningen kommer
till våra skolor blir det återigen möjligt med klasslärarsystem i
Norrtäljes skolor.

• Jan Björklund har också uttalat att inga skolor ska behöva
stängas för att man inte klarar behörighetskravet. Detta kan
tolkas som ett uttalat stöd för mindre skolor och en uppmaning till kommunerna att använda undantagsreglerna som
finns i skollagen. Det finns i lagen inget förbud mot att 		
anställa och använda lärare som saknar behörighet.

2013 startas en ny lärarutbildning på distans, grundlärarexamen, åk 4-6 på Lärcentrum i Norrtälje. Rekryteringen kommer
att bli en nyckelfråga. Här måste Norrtälje kommun bli mycket
bättre. Det går att få lärare till både stora och små skolor – om
argumenten är rätt och viljan finns.

Nödvändigt:

Om skolkontoret i Norrtälje framhärdar med att följa lagen om
behörighet utan att utnyttja undantagsreglerna kommer det att
innebära att:

För att upprätthålla en god kontinuitet och god kvalitet så
måste vi under en övergångsperiod använda de undantagsregler
som erbjuds i lagen. Detta för att kunna behålla klasslärarsystemet för de lägre åldrarna. Det ger oss också möjlighet att
behålla skolor på de platser där vi vill ha dem.

• Ämneslärarsystemet införs för de lägre åldrarna. I alla
kommunens skolor, stora som små.

5

Lärartäthet i Norrtälje Kommun
Skolkontoret:

Lärartäthet i Norrtälje kommun
● I genomsnitt har varje lärare 12,5 elever
● Lärartätheten varierar mellan skolorna.
Lägst: 21 elever / lärare.
Högst: 5 elever / lärare

Skillnaderna i studieresultat håller i sig genom hela grundskolan.
Även sannolikheten för senare studier på högskola ökade för
elever i mindre klasser, visar studien där elever födda 1967-82
har undersökts.

2012-09-17

Mål: Ökad rättvisa. Alla elever ska ha
tillgång till sina lärare i enlighet med
genomsnittet, dvs 12,5 elever / lärare.

2

norrtalje.se

BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET

Lärartätheten, vilket är ett mått på hur god tillgång en elev har till lärare på sin skola, är ett
kvalitetsmått. Vi vet dock att lärartätheten i sig inte är avgörande för elevers resultat, det visar
skolforskningen. Det är hur undervisningen utformas som är den viktigaste faktorn – och det
hänger samman med lärarens professionalitet som vi tidigare nämnt.

Utgångspunkt: Skolan ska utvecklas
och utbildningsnivån höjas

”Mitt huvudbudskap är att resurser i skolan spelar roll. I debatten hör man ibland att det som spelar roll är kvaliteten på
lärarna. Men bägge delarna spelar roll”, säger Björn Öckert.
(Från Lärarnas Tidning 011-10-26 11:15)

Det krävs ändå att tillräckligt många lärare och annan personal finns på en skola för att elever
och lärare ska ha en god arbetsmiljö. Det måste finnas tillräckligt med vuxna för att alla elever
ska bli sedda, för att skapa ett gott klimat och förebygga mobbning. Lärare ska också ha tid
att kunna vara goda mentorer och genomföra bra utvecklingssamtal, bland mycket annat.

● En viktig framtidsfråga för ett växande samhälle

I vår kommun
varje lärareoch
i snittskolor
12,5 elever.
är något
sämre än genomsnittet i Sverige,
ärhar
förskolor
avDet
bra
kvalitet
men är bättre om vi jämför med andra kommuner i Stockholms län. När vi tar fram fakta skola
mål för
elever
för skola●serTydliga
det dock ojämnt
ut i vår
kommun: vi har som lägst 21 elever/ lärare och som
högst 5.

● Satsning på lärare

Några elever
får alltså mycket
lärartid
för sinsom
skolpeng
– andra elever får betydligt mindre. Så
● Särskilt
stöd till
elever
behöver
kan vi inte ha det.

● Minskat utanförskap

Vårt mål är att alla elever i Norrtälje kommun ska ha god tillgång till lärare och att vi skapar en
Utveckling
av på
fler
högskoleutbildningar
i
rättvisa ●
så att
alla skolor ligger
genomsnittet,
alltså 12,5 elever/ lärare.

Norrtälje kommun

norrtalje.se

Kommentarer:

2012-09-17

”Lärartätheten, vilket är ett
mått på hur god tillgång en
elev har till lärare på sin
skola, är ett kvalitetsmått.
Vi vet dock att lärartätheten
i sig inte är avgörande för
elevers resultat, det visar
skolforskningen. Det är hur
undervisningen utformas
som är den viktigaste
faktorn – och det hänger
samman med lärarens professionalitet som vi tidigare
nämnt.

med 0,7 procent. Studien är gjord av professor Peter Fredriksson vid Stockholms universitet, Björn Öckert vid Institutet för
arbetsmarknadspolitisk forskning (IFAU) och Hessel Oosterbeek vid universitetet i Amsterdam.
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Skolplikten innebär att alla barn ska gå i skola. Resorna till
skolan måste vara rimliga om krav på trygghet och levnadsstandard ska tillgodoses. Äldre barn klarar att resa längre än
yngre. Därför behövs lokala skolor till de yngre.

BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET

Det krävs ändå att tillräckligt många lärare och annan personal finns på en skola för att
elever och lärare ska ha en god arbetsmiljö. Det måste finnas
tillräckligt med vuxna för att alla elever ska bli sedda, för att
skapa ett gott klimat och förebygga mobbning. Lärare ska också
ha tid att kunna vara goda mentorer och genomföra bra utvecklingssamtal, bland mycket annat.

"Låg- och mellanstadieelever
som går i mindre klasser får
både bättre resultat och högre
lön senare i livet."

I vår kommun har varje lärare i genomsnitt 12,5 elever. Det
är något sämre än genomsnittet i Sverige, men är bättre om vi
jämför med andra kommuner i Stockholms län. När vi tar fram
fakta skola för skola ser det dock ojämnt ut i vår kommun: vi har
som lägst 21 elever per lärare och som högst 5. Några elever får
alltså mycket lärartid för sin skolpeng – andra elever får betydligt mindre. Så kan vi inte ha det.
Vårt mål är att alla elever i Norrtälje kommun ska ha god tillgång till lärare och att vi skapar en rättvisa så att alla skolor
ligger på genomsnittet, alltså 12,5 elever/ lärare.”

Det är ingen orättvisa elever emellan att mindre skolor kostar
mer per elev att driva. Skolor kostar olika mycket beroende på
storlek, läge och andra förutsättningar. Vi har i Norrtälje kommun valt ett finansieringssystem som inte tar hänsyn till detta.
Det är därför små skolor får för lite resurser och stora förhållandevis för mycket. Den orättvisan löser man inte genom att
lägga ner små skolor. Det kommer alltid att finnas skolor som är
mindre än andra och därmed får sämre finansiering på grund av
skolpengssystemet.

Lagen:

Storleken på skolklasser är inte reglerad i lag.

Forskning:

Storleken på klassen spelar roll. Låg- och mellanstadieelever
som går i mindre klasser får både bättre resultat och högre lön
senare i livet. Det visar en nationalekonomisk studie från Stockholms universitet. (Long term effects of class size). Mindre
klasser kostar visserligen mer i form av lokaler och fler lärare.
Men enligt forskarna bakom studien är det en investering som
lönar sig eftersom effekterna på elevernas löner senare i livet är
så pass stora.

Att stänga skolor som har hög lärartäthet för att nå rättvisa
låter inte så klokt. Andra barn blir förlorare i stället med längre
resor och det är inte heller ”rättvist”. Orättvist är det däremot
att kommunen underfinansierar små skolor. Då ges barn olika
förutsättningar i skolan. Så kan vi inte ha det!

Beräkningarna visar att investeringar i små klasser kan ge en
avkastning på närmare 20 procent. För varje elev som en lågoch mellanstadieklass minskar ökar elevernas framtida löner

Lärartätheten kommer inte att öka märkbart om lärare tvingas
flytta till större skolor tillsammans med sina elever. Det rör sig
om alldeles för få lärare för att göra någon skillnad.
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Särskilt stöd och elevhälsa

Skollagen:

Idag ges stöd till elever i alltför många fall utifrån
skolans läge, inte utifrån elevens behov.
● Specialpedagog
● Skolsköterska
● Skolkurator
● Skolpsykolog
Mål: Vi ska följa skollagen så att alla elever i
behov av särskilt stöd får det. Stödet ska matcha
behovet – oavsett i vilken skola man går.

2012-09-17

Mål: Vi ska följa skollagen
så att alla elever i behov
av särskilt stöd får det.
Stödet ska matcha behovet
– oavsett i vilken skola
man går.”

Särskilt stöd och elevhälsa

Kommentarer:

2

norrtalje.se

BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET

Alla elever som behöver har rätt till stöd i skolan, både för sitt lärande och för andra svårigheter som rör vardagen i skolan. Detta står i skollagen.
När vi granskar vårt arbete med särskilt stöd i kommunens skolor kan vi se att de insatser som
görs inte alltid är tillräckliga – men också att de inte alltid matchar elevernas behov. Vi tenderar
att ge det stöd vi har till hands, inte det stöd eleven behöver. Att utreda elevers stödbehov och
sätta in rätt åtgärder, det kräver inte bara tid och goda rutiner, det är också en fråga om kompetens.

Det finns i dag tillgång till skolsköterska, psykolog, kurator och
skolläkare i den utsträckning lagen kräver. I de fall det inte gör
det måste organisationen av dessa tjänster givetvis ses över.

Utgångspunkt: Skolan ska utvecklas
och utbildningsnivån höjas

Många elever behöver stödinsatser som både utformas och kanske genomförs av special● En viktig framtidsfråga för ett växande samhälle
pedagoger eller speciallärare. För andra elever kan extra tid med den ordinarie läraren vara
tillräckligt. Tillgången
till specialpedagoger
ojämn
kommun. De finns ofta på de större
är förskolor
och skolorärav
brai vår
kvalitet
skolorna, men saknas på de mindre. På de mindre skolorna är lärartätheten hög vilket är bra
● elever
Tydliga
mål för
elever
för många
i svårigheter,
men
det är osäkert hur träffsäkra insatser de ”vanliga” lärarna
kan ge och hur insatserna följs upp.

● Satsning på lärare

När det gäller specialpedagoger är deras uppgift att handleda
klass- och ämneslärare så att eleven får den hjälp den behöver i
sin klass i det dagliga arbetet. Det är en organisationsfråga hur
denna handledning ser ut. Den kan mycket väl ske på distans
via t ex Skype och med enstaka fysiska möten.

Andra yrkesgrupper
som
arbetar
stöd åt
elever:
skolsköterska, skolkurator och skolpsy● Särskilt
stöd
tillmed
elever
som
behöver
kolog, har svårt att räcka till och deras arbetstid hackas sönder av mycket resande. Det viktiga
● Minskat
förebyggande
arbetet ärutanförskap
svårt att hinna med.

För medicinska, psykologiska och psykosociala
insatser ska det finnas
tillgång till skolläkare,
skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av
specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.
av fler
högskoleutbildningar
i
Vi vill att●allaUtveckling
elever ska ha samma
möjlighet
till stöd från specialpedagoger
och speciallärare
och andra kunniga
personer
inom elevhälsan. Det har de rätt till.
Norrtälje
kommun
norrtalje.se

2012-09-17

”Idag ges stöd till elever i
alltför många fall utifrån
skolans läge, inte utifrån
elevens behov.

utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska
fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar
och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har
ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har
svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.
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Skolkontoret:

BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET

I dag tillgodoser de små skolorna vissa elevers behov av mindre
grupp och lugn arbetsmiljö så väl att föräldrar väljer en längre
resväg för att deras barn ska få denna möjlighet. I den lilla
skolan är det enklare att anpassa undervisningen till den
enskilda eleven.

Läroplanen LGR11:

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska

7

Rätt utrustning och lokaler
15

”Skollag och läroplan
Rätt utrustning och lokaler
● Datorer och andra digitala verktyg
ställer krav på skolan att
● Bibliotek
● Utrustning för laborationer i t ex NO
ha lokaler och utrust● Salar för t ex slöjd och hem- och
konsumentkunskap
ning som stödjer elevers
● Eftersatt underhåll
lärande mot de mål som
Mål: Alla elever ska ha tillgång till utrustning
som stödjer lärandet – och som skollagen
satts upp.
föreskriver.
I vissa ämnen blir det tydligare än andra: teknik,
biologi, fysik, kemi, hemUtgångspunkt: Skolan ska utvecklas
och utbildningsnivån höjas
och konsumentkunskap,
● En viktig framtidsfråga för ett växande samhälle
är förskolor och skolor av bra kvalitet
trä- och metallslöjd,
● Tydliga mål för elever
● Satsning på lärare
textilslöjd och idrott.
● Särskilt stöd till elever som behöver
Detta är en utmaning
● Minskat utanförskap
● Utveckling av fler högskoleutbildningar i
för oss i en kommun med
Norrtälje kommun
många små skolor. Idag
kör vi barn kors och tvärs
till slöjd- och hemkunskapssalar, i många fall flera gånger i veckan.
norrtalje.se

av gymnastikredskap. I åk 1-3 finns inga krav alls på idrottsredskap för att bedriva fullgod undervisning.

Kommentarer:

En del små skolor har utmärkta salar för idrott, andra har goda
lokaler för hemkunskap. En del har bägge. Det centrala innehållet i no-ämnena upp till och med sjätte klass kan genomföras på
ett bra sätt i ett vanligt klassrum. Laborationssalar behövs inte.
Läroplanen uppmanar tvärtom till en vardagsanknuten undervisning.

2012-09-17

Skolkontoret:

2

BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET

Skollag och läroplan ställer krav på skolan att ha lokaler och utrustning som stödjer elevers
lärande mot de mål som satts upp.
I vissa ämnen blir det tydligare än andra: teknik, biologi, fysik, kemi, hem- och konsumentkunskap, trä- och metallslöjd, textilslöjd och idrott.
Detta är en utmaning för oss i en kommun med många små skolor. Idag kör vi barn kors och
tvärs till slöjd- och hemkunskapssalar, i många fall flera gånger i veckan.
Antalet datorer varierar stort. Här har vi ett arbete på gång i stor skala för att digitalisera lärandet, inskaffa datorer och utbilda lärare.

De skolor som ”kör barn kors och tvärs till slöjd- och hemkunskapssalar, i många fall flera gånger i veckan” bör uppenbarligen
se över sitt schema. Ett vettigt schema behöver alla skolor.
Inventera det verkliga behovet. Se hur skolorna hittills löst undervisningen. Kreativa pedagoger har undervisat i dessa ämnen
under lång tid. Lösningar finns redan om man är beredd att se
dem.
Skolbibliotek ska finnas på rimligt avstånd. Här kommer utvecklingen att gå fort. Digitalt läsande/lyssnande på biblioteksböcker
finns redan tillgängligt. Bokbussen kompletterar.

I den nya skollag som kom sommaren 2011 finns också krav på att alla elever ska ha tillgång
till skolbibliotek. Idag har 12 skolor skolbibliotek, 17 har det inte.
På många av våra kommunala skolor är underhållet eftersatt, de lokaler som finns är slitna och
fyller inte sin funktion.

norrtalje.se

2012-09-17

Vårt mål är att alla elever ska ha tillgång till utrustning och lokaler som stödjer lärandet – och
som skollagen föreskriver.

BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET

Antalet datorer varierar stort. Här har vi ett arbete på gång i
stor skala för att digitalisera lärandet, inskaffa datorer och utbilda lärare. I den nya skollag som kom sommaren 2011 finns
också krav på att alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek.
Idag har 12 skolor skolbibliotek, 17 har det inte.
På många av våra kommunala skolor är underhållet eftersatt, de
lokaler som finns är slitna och fyller inte sin funktion.
Vårt mål är att alla elever ska ha tillgång till utrustning och
lokaler som stödjer lärandet – och som skollagen föreskriver.”

”Skolorna i Norrtälje hyr sina lokaler via kommunens fastighetsförvaltning och får betala de priser som begärs. Detta är också
ett otidsenligt system. Låt skolorna arbeta på den fria lokalmarknaden så kommer fastighetsmarknaden att stimuleras och
lokalkostnaderna att sjunka för skolorna.” (Från studien Framtidens skola, Norrtäljemodellen)
En stor del av de 33 miljoner som skolkontoret räknar med att
spara är internhyror som går från skolkontoret till fastighetskontoret. Hyrorna i de gamla byskolorna är orimligt högt satta och i
vissa fall betalar skolkontoret för lokaler som inte används. I riktiga pengar kostar de här byggnaderna väldigt lite för fastighetskontoret och för skattebetalarna.

Lagen:

Lgr 11 ställer inga särskilda krav på utrustning – vare sig för
laborationssalar, hemkunskap eller idrott och hälsa.
I ämnet idrott åk 4-6 finns 12 moment som ska behandlas i det
centrala innehållet. Endast ett av dem föreskriver användning
8

Restid
16

Skolkontoret:

”Skolskjutsens effekter blir påtagliga vid skolnedläggning.
Skolskjutsade elever har sämre kondition och är i sämre skick
än elever som inte åker skolskjuts. Många skolskjutsade elever
känner sig oroliga under första lektionen på morgonen och de
oroar sig inför skolskjutsen nästkommande dag. Dock finns inga
skillnader i skolprestationer mellan elever som åker skolskjuts
och elever som inte gör det. Men långa skolskjutsar tar tid och
det minskar utrymmet för fritidsaktiviteter och hindrar eleverna
från gemenskap med kamraterna.”

Restid
● Idag reser många elever 40 – 100
minuter varje vecka på skoltid för att
få tillgång till undervisning.

2012-09-17

Mål: Alla elever ska använda sin
skoltid till att lära, inte till att resa.

2

norrtalje.se

BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET

På våra större skolor finns lärare med ämnesutbildning och lokaler med rätt utrustning och
därför reser elever på landsbygden dit för att ha ämnen som slöjd, moderna språk (tyska, franska, spanska), hem och konsumentkunskap. Det går bort en hel del skoltid för dem i bussen.

Utgångspunkt: Skolan ska utvecklas
och utbildningsnivån höjas

I ämnen som idrott, bild och musik – där finns på sina håll en praxis att lärare undervisar som
inte har behörighet, för att hålla samman skoldagen för eleverna och få till ett fungerande
schema. Elevernas resande riskerar alltså att öka ännu mer efter 2015 när lärarbehörighet är
ett måste.

● En viktig framtidsfråga för ett växande samhälle

Kommentarer:

Vi vill att elever ska använda skoltiden till att lära, inte till att resa. Deras garanterade undervisningstid skaär
vara
just: garanterad.
förskolor
och skolor av bra kvalitet

●
●
●
●
●

Tydliga mål för elever
Satsning på lärare
Särskilt stöd till elever som behöver
Minskat utanförskap
Utveckling av fler högskoleutbildningar i
Norrtälje kommun

En nedläggning av bygdeskolorna skulle öka resandet markant
bland eleverna. Även om de inte reser under skoltid kors och
tvärs längre som skolkontoret hävdar, så blir deras skoldag
längre med utökade resor varje dag i sex år till och från nya
skolan. Det blir många minuter.

2012-09-17

”Mål: Alla elever ska
använda sin skoltid till att
lära, inte till att resa.
På våra större skolor finns
lärare med ämnesutbildning och lokaler med rätt
utrustning och därför reser
elever på landsbygden dit
för att ha ämnen som slöjd,
moderna språk (tyska,
franska, spanska), hem och
konsumentkunskap. Det
går bort en hel del skoltid
för dem i bussen.

I ämnen som idrott, bild
och musik – där finns på
sina håll en praxis att lärare undervisar som inte har behörighet, för att hålla samman skoldagen för eleverna och få
till ett fungerande schema. Elevernas resande riskerar alltså att
öka ännu mer efter 2015 när lärarbehörighet är ett måste.
norrtalje.se

BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET

Resandet under skoltid som bekymrar skolkontoret löser man
med en klok schemaläggning. En minut kortare rast en gång om
dagen i sex år ger sjätteklassarna 30 minuter i veckan att resa för.
Mer än så behöver inte läggas på resor under skoltid.

Vi vill att elever ska använda skoltiden till att lära, inte till att
resa. Deras garanterade undervisningstid ska vara just: garanterad.”

Norrtälje kommun satsar på att digitalisera skolorna. Det ökar
möjligheten att stanna på den egna skolan och undervisas via
videolänk, t ex Skype, tillsammans med elever på andra skolor.
På det sättet kan lärarnas olika kompetenser tas till vara och
eleverna får ett utökat kontaktnät. Med den nya tekniken hittar
vi nya vägar till pedagogiken.

Lagen:

Det finns en garanterad undervisningstid som skolan måste
erbjuda: 6665 tim under hela grundskolan.

Referens (*):
Utbildning i glesbygd – samspel eller konflikt? En kunskapsöversikt. 2005 Myndigheten för skolutveckling, Andrae A och Solstad KJ.; Skolan mitt i byn.Glesbygdsverket, 2000, Marklund I.; Skola och undervisning i glesbygd och tätort. Linköping
universitet 1999, Larsson H.; Samordning av kommunal verksamhet. Glesbygdsverket, 2006.; RAPPORT – små skolor. Dalarnas kommunförbund, 2004, Stafås K.;
Utredningsuppdrag Gislaved kommun, 2004, Hedebark A.

Forskning:

Nedanstående är hämtat ur en sammanställning från både norsk
och svensk forskning, kommunala projekt och universitetsuppsatser (*):
9

Stimulans
större – avsevärt större. Den lilla skolans fysiska miljö tenderar
att stödja det pedagogiska arbetet bättre.”

Skolkontoret:

”Många av våra elever har en mycket begränsad social miljö i
skolan.

Stimulans
● Många av våra elever har en
mycket begränsad social miljö
i skolan.
Mål: Alla elever ska möta många
perspektiv, få utmaningar,
stimulans och möjlighet att nå
sin fulla potential i skolan.

2012-09-17

Alla barn behöver träffa
flera vuxna och möta
kompisar med olika
bakgrund. Alla barn har
också rätt att utvecklas till
sin fulla potential, vilket
kräver att det är högt i
tak och att man blir sedd
som en unik individ, med
ständigt nya chanser.

Gunilla Karlberg-Granlund skriver vidare, ”Skolans plats och
form är inte utan betydelse för barnens upplevelse av trivsel
och för barnens utveckling. Kvalsund (2000; 2004), kom i
studier i Norge fram till att skolors storlek ifråga om elevantal
påverkade barnens möjligheter till samverkan på olika sätt,
trots att skolorna alla var belägna på landsbygden. I skolor med
färre elever fanns större fysiskt utrymme för alla elever att leka
på rasterna. Inte bara de duktiga fick vara med i spelen.

18

I skolor med färre elever lär sig eleverna samarbeta med varandra oavsett ålder, kön och intressen. I skolor med fler elever
umgås eleverna i grupp med elever som är lika dem själva. Dessa olika mekanismer påverkar eleverna olika ifråga om tolerans
och förmåga att förstå andras perspektiv, menar Kvalsund, så
att elever i små skolor blir mer toleranta gentemot olikhet.”

2

norrtalje.se

BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET

Alla barn behöver träffa flera vuxna och möta kompisar med olika bakgrund. Alla barn har
också rätt att utvecklas till sin fulla potential, vilket kräver att det är högt i tak och att man
blir sedd som en unik individ, med ständigt nya chanser. En stor del av lärandet sker också i
samspel och relation till andra och då behöver varje barn en mångfald bland både elever och
vuxna. I en alltför liten social skolmiljö riskerar barn att hämmas av förutfattade meningar och
alltför stark social kontroll. ”Alla känner alla” kan vara en trygghet, men också ett fängelse.

Utgångspunkt: Skolan ska utvecklas
och utbildningsnivån höjas

Om vi tänker på våra 10-12-åringar på de minsta skolorna – de har kanske två, tre, fyra jämnåriga att samspela med. En sådan social lärmiljö är inte optimal. Ett argument för de små
● En viktig framtidsfråga för ett växande samhälle
sammanhangen som ofta lyfts fram är tryggheten som de ger. Men trygghet kan aldrig ersätta
behovet av är
stimulans
och utveckling.
förskolor
och skolor av bra kvalitet

● Tydliga
mål
för elever
Även pedagoger
behöver
mångfald
för att utvecklas. En pedagog som bara har en eller två
kollegor har inte de bästa förutsättningarna. Inte minst när det gäller bedömning och betyg● Satsning på lärare
sättning så är den kollektiva processen A och O i ett lärarlag, att man har ett stort underlag
och kan●
jämföra
elevers
arbete.
riskerar att
sätta behöver
”glädjebetyg” när sammanhangen blir för
Särskilt stöd tillVi elever
som
små.
● Minskat utanförskap
● Utveckling av fler högskoleutbildningar i
Norrtälje kommun

norrtalje.se

2012-09-17

Mål: Alla elever ska möta
många perspektiv, få
utmaningar, stimulans och
möjlighet att nå sin fulla
potential i skolan.

"Glesbygdsskolan främjar
elevernas självständiga
arbete och samarbete. Det
är en bättre miljö för träning
av dessa förmågor."

BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET

En stor del av lärandet
sker också i samspel och relation till andra och då behöver varje barn en mångfald bland både elever och vuxna. I en alltför
liten social skolmiljö riskerar barn att hämmas av förutfattade
meningar och alltför stark social kontroll. ”Alla känner alla”
kan vara en trygghet, men också ett fängelse.
Om vi tänker på våra 10-12-åringar på de minsta skolorna – de
har kanske två, tre, fyra jämnåriga att samspela med. En sådan
social lärmiljö är inte optimal. Ett argument för de små sammanhangen som ofta lyfts fram är tryggheten som de ger. Men
trygghet kan aldrig ersätta behovet av stimulans och utveckling.

Från forskningssammanställningen ”Den lilla skolan på
landsbygden” (Myndigheten för skolutveckling Annika Andrae
och Karl Jan Solstad: Utbildning i glesbygd – samspel eller
konflikt? En kunskapsöversikt, 2005, Ingrid Marklund: Skolan
mitt i byn, Glesbygdsverket, 2000, Helena Larsson: Skola och
undervisning i glesbygd och tätort, Linköping universitet 1999,
Glesbygdsverket: Samordning av kommunal verksamhet, 2006,
Kerstin Stafås: RAPPORT – små skolor, Dalarnas kommunförbund, 2004, Arne Hedebark: Utredningsuppdrag Gislaved
kommun, 2004):

Även pedagoger behöver mångfald för att utvecklas. En
pedagog som bara har en eller två kollegor har inte de bästa
förutsättningarna. Inte minst när det gäller bedömning och
betygsättning så är den kollektiva processen A och O i ett
lärarlag, att man har ett stort underlag och kan jämföra elevers
arbete. Vi riskerar att sätta ”glädjebetyg” när sammanhangen
blir för små.”

Forskning:

I en finsk publikation från 2008: ”Liten är naggande god Den lilla skolan och kvaliteten i ljuset av forskning” (Cynthia
Reeves, fil.dr. och Gunilla Karlberg-Granlund) kan man läsa
följande i förordet:

Ur sammanfattningen:
Glesbygdsskolan främjar elevernas självständiga arbete och
samarbete. Det är en bättre miljö för träning av dessa förmågor.
Eleverna har färre jämnåriga och därför främjas ett bredare
samarbete också mellan elever av olika åldrar.

”Elever från små skolor tenderar att klara sig bättre i fortsatta
studier och i universiteten. Jämlikheten gynnas oftast bättre i
små skolor än i stora. Den pedagogiska flexibiliteten i den lilla
skolan är oftast viktigare än den stora skolans större utbud av
valmöjligheter. Små skolor fostrar bättre
samhällsmedborgare än stora, mera engagemang och respekt.
Föräldrar och närsamhälle engagerar sig oftast mera i den
lilla skolan – med positiva följder. Tryggheten i en liten skola är

• Skolans betydelse för bygden betonas. Skolan har betydelse
för att få barnfamiljer att flytta in i bygden. Men däremot har
skolan inte lika stor betydelse för eventuell utflytt.
• När det gäller trivsel och prestationer är det ingen tvekan
om att det är glesbygdsskolan på orten som gäller. Dessa
10

elever uttrycker bättre trivsel, kamratrelationer och anpassning. Det är inga skillnader i prestationer när det gäller
betyg och prov.

Kommentarer:

Det finns omfattande forskning som stöder teserna:
• Barn från små skolor lyckas minst lika bra i sina studier
som kamrater från större skolor.

Från skollokaliseringsprojektet (1989-1992):
Social inlärning i små och stora skolor:

• Barn på små skolor får utmaningar och stimulans som är
mer ägnade åt en god social utveckling än sina kamrater 		
från en större skola.

• De små skolorna ger barnen förutsättningar som främjar
självständigt samspel, trots att barnen är olika vad gäller
socialt sett viktiga egenskaper som ålder och kön. Den
lilla skolan har en tydlig och bred social integration (dvs
barn undervisas tillsammans och umgås tillsammans
oavsett ålder och kön). Den stora skolan har på liknande
sätt en indelningsform och en storlek som hämmar och
hindrar relationsbildning av detta slag.

• Det finns inga hållbara kvalitetsargument för att lägga
ner en liten skola.
Vi tror att det är mer fostrande att umgås med olika åldrar än att
få sina referenser ur en strikt åldershomogen klass. Aldrig någonsin senare i livet utsätts vi för att verka i en sådan grupp.

• Relationsmönstret i den lilla skolan medverkar till
ett samspel trots att aktörerna är olika, och detta främjar
mer avancerade sociala enheter som ofta fungerar på en
högre kollektiv nivå.

Påståendet om ”glädjebetyg när sammanhangen blir för små”
utan belägg tvivlar vi på, eftersom kommunens lärare är mer
proffessionella än så.

• De relationsbildande mekanismerna är mer verkningsfulla
i den lilla skolan än motsvarande mekanismer i den 		
större skolan.

Vad gäller pedagogernas stimulans och utveckling så ingår
lärarna på små skolor redan i ”större” sammanhang. Både elever
och lärare på små skolor ”nätverkar” med andra i samma situation. Digitala möten ökar snabbt i omfattning. Skolor samarbetar kring rättning av nationella prov, planering av undervisning, betyg och bedömning. Här är inte hindret att lärare arbetar
på olika skolor eller att vissa skolor är små. Finns inte dessa
nätverk redan etablerade så brister det i ledarskap.

På Norrsundsskolan har en studie gjorts (Hammarlund 2012)
där genomsnittliga meritvärdet under de två senaste åren
beräknats för avgående nior. Eleverna har delats upp efter ursprung: bygdeskola eller annan skola. Det visade sig att barnen
från bygdeskolorna hade i genomsnitt högre meritvärde än
barnen från annan skola.
11

Ledarskap

Mål: Tillgängliga rektorer, närvarande pedagogisk ledning – för bättre
resultat.

Ledarskap
● En del skolledare lägger också för
mycket arbetstid på resor vilket gör
dem frånvarande.

Vårt mål är att varje elev och personal ska ha en vardaglig kontakt med rektor eller annan skolledare, för god ledning och goda
resultat.”

Mål: Tillgängliga rektorer, närvarande
pedagogisk ledning – för bättre resultat.

2012-09-17

”En del skolledare lägger
också för mycket arbetstid
på resor vilket gör dem
frånvarande.

kollegor. Det är uppenbart att resandet mellan skolorna gör det
svårt att vara en god ledare – och att elever och personal får
sämre tillgång till rektor än de borde ha.

17

Skolkontoret:

Kommentarer:

2

norrtalje.se

BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET

Att ha en rektor eller annan skolledare på plats ger större möjligheter för pedagoger att utvecklas i sitt arbete, att få arbetsledning, feedback och ha nära till beslut i olika frågor. Rektors roll
som pedagogisk ledare och inspiratör blir allt viktigare.

Den mest betydelsefulla ledaren för eleverna är läraren. Rektors
roll är att vara ledare för lärarkollegiet och att skapa forum för
skolutveckling och samarbete.

Utgångspunkt: Skolan ska utvecklas
och utbildningsnivån höjas

I vår kommun kan en rektor ha upp till fem skolor att leda – och ändå ha ansvar för färre elever
och personal än sina rektorskollegor. Det är uppenbart att resandet mellan skolorna gör det
svårt att vara en god ledare – och att elever och personal får sämre tillgång till rektor än de
borde ha.

● En viktig framtidsfråga för ett växande samhälle
Att ha en rektor eller anär förskolor och skolor av bra kvalitet
● Tydliga mål för elever
nan skolledare på plats
● Satsning på lärare
● Särskilt stöd till elever som behöver
ger större möjligheter för
● Minskat utanförskap
● Utveckling av fler högskoleutbildningar i
pedagoger att utvecklas i
Norrtälje kommun
sitt arbete, att få arbetsledning, feedback och
ha nära till beslut i olika
frågor. Rektors roll som pedagogisk ledare och inspiratör blir
allt viktigare.

Vårt mål är att varje elev och personal ska ha en vardaglig kontakt med rektor eller annan skolledare, för god ledning och goda resultat.

norrtalje.se

2012-09-17

En rektor med många skolor måste delegera ledarskapet till personal på plats. En pedagogisk ledningsgrupp under ledning av
rektor bör träffas regelbundet för att sen kunna driva den pedagogiska utvecklingen på skolorna. Kontakt mellan ledningsgrupp
och rektor kan omväxlande ske på plats och digitalt.

BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET

Vi behöver en decentraliserad beslutsmodell som lägger ansvaret
för ledning och styrning närmare elever, föräldrar och lärare.
En utförligare beskrivning av en sådan modell finns i ”Framtidens
skola Norrtäljemodellen” se Radio Roslagens hemsida: Strategisk
skolplan.

I vår kommun kan en rektor ha upp till fem skolor att leda – och
ändå ha ansvar för färre elever och personal än sina rektors-
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Ekonomi
• Besparingar i grundskoledriften kommer i många fall att 		
leda till ökade kostnader i andra sektorer.

Från skolverkets studie “Stora och små grundskolor i ett
likvärdighets- och regionalperspektiv”:
”Den lilla enheten kostar mer per elev än den stora. Den lilla
skolan har fler lärare, större lokalyta per elev och ofta dyrare
skolmåltider per portion. Men ibland är den dyra byskolan en
sanning bara så länge som man gör en strikt företagsekonomisk
kalkyl över skolans kostnader. Studien har intervjuat kommunalpolitiker som gjort ett medvetet val: den lilla skolan kostar mer,
men är ändå värd att behålla. De har värderat andra faktorer
högre än möjligheten att spara in på en byskola.

• Besparingar genom förändringar i skolstrukturen ger
minskad välfärd för elever, föräldrar och landsbygdsbefolkning – ”kostnader” som kan vara svåra att beräkna.
Från ”Skolstrukturen i Malangen. Ekonomi eller välfärd?” (Sollund och Solvoll 2000) och ”Skolstrukturen i Skaun. Centraliserad eller decentraliserad?” (Pettersen, Sollund, Solstad och
Öines 2001):

Ser vi skolan som del av samhällsekonomin ser bilden annorlunda ut. Det är inte alltid en vinst att lägga ned en skola. Skolbyggnaden kan fortsätta att kosta pengar. Barnfamiljer flyttar. En del
av skolans före detta anställda blir arbetslösa. Underlaget för
annan samhällsservice kan urholkas och ökat resande riskerar
att belasta miljön. Vid kalkyl över en nedläggning gäller det att
både räkna med de direkta effekterna på kommunens budget och
med de följder som en nedläggning får för den lokala samhällsekonomin.

Utvärdering av nedläggning av liten skola. Bakgrunden inför
projekten var ett nedläggningshot och sammanslagningar av
många mindre skolor. Detta skulle utvärderas och undersökas.
I bägge dessa utvärderingar tolkades uppdraget som att man
skulle utvärdera en decentraliserad skolstruktur (många små
skolor, den befintliga strukturen) mot en mer centraliserad skolstruktur (få större enheter, nedläggning av de mindre skolorna).
DS = decentraliserad modell, CS = centraliserad modell.
Resultat - Pedagogiska förhållanden:

"Ser vi skolan som en del av
samhällsekonomin ser bilden
annorlunda ut."

• När det gäller generell ämnesinlärning fanns det inget skäl
av hävda den ena modellen före den andra.
• Samarbetet mellan hem och skola är mycket central enligt
läroplanen. Här har DS-modellen klara fördelar.

Om kommunens kostnader för lokalerna förblir oförändrade
efter en nedläggning, sparas egentligen ingenting. Om skolhuset
säljs till en förening för en symbolisk summa, viket är vanligt vid
skolnedläggningar, har kommunen kvar sina kapitalkostnader
för fastigheten. Om den förening som övertar huset får kommunala bidrag till verksamheten försvinner en del av besparingen.
Det är också viktigt att försöka beräkna de direkta konsekvenserna av en skolnedläggning för hela lokalsamhället. Vilken betydelse har till exempel skolan för byns affär och andra företag
på orten? Hur skulle en nedläggning påverka taxi- och bussföretag? Hur påverkas den pedagogiska kvaliteten och elevernas
sociala miljö?”

• Läroplanen ställer krav på elevaktiva arbetssätt och på att
det lokala lärostoffet ska ha en central plats i inlärningsarbetet. De mindre skolorna som ligger nära elevernas 		
bostad, dvs. DS-modellen, har här klara fördelar.
• DS-modellen ger i bägge exempel de bästa villkoren för 		
elevernas fysiska utveckling, först och främst genom att avsevärt färre elever behöver skolskjuts och genom att skolskjutsen genomgående blir kortare för de som ändå måste 		
resa.
• DS-modellen verkar även vara bättre för elevernas sociala
utveckling, vilket är utredarnas bedömning.

Från Skollokaliseringsprojektet (1989-1992):
Resultat - Samhälleliga förhållanden:

• Kostnaden per elev med färre än 10 elever var dubbelt så 		
stor som kostnaden för skolor med 50 elever eller fler.

• Skolan som aktiv medspelare och medansvarig i förhållande till elevernas lokalmiljö får bättre förutsättningar 		
genom DS-modellen.

• Driftskostnaden per elev är högre i glesbygdskommuner, 		
oavsett vad för slags skolstruktur som väljs.

• Skolan betraktades som en viktig, samlande institution på
landet. Följande är kommentarer från föräldrar: Skolan är
en samlingspunkt – barnen är där och leker på eftermiddagarna, och det finns aktiviteter även på kvällstid. Det

• Viktigaste förutsättningen för att en skolcentralisering skall
löna sig är ledig lokalkapacitet vid mottagarskolan och liten
ökning i skolskjutskostnaderna.
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skulle bli tomt utan en skola – alla traditioner skulle dö.
Skolan bär bygden. Skolan betyder allt. Klart barnen inte
skulle komma hit om skolan inte fanns. Vi skulle känna oss
fattiga om skolan försvann.

till minskat intresse för att lokalisera nya hushåll till kommunen som helhet.
Slutsats om ekonomi:
CS-modellen är ekonomiskt lönsam på kort sikt. De mer långsiktiga ekonomiska förtjänsterna mer osäkra. Om man i beräkningen tar med sämre välfärd (som kvaliteten på lokalsamhället,
på skolutbudet, på det fysiska välbefinnandet och elevernas
fysiska utveckling) och idealet om spridda bostadsorter, är centralisering inte den väg man skall gå.

• I bägge rapporterna bedömde forskarna den befintliga
DS-modellen som klart bäst utifrån en önskan om livskraftiga lokalsamhällen.
• Föräldrar och lokalbefolkning sa även att det inte är företagen som håller folk kvar på landsbygden längre. Därmed 		
blir skolan viktig. Den decentraliserade skolan gör (enligt
forskarna) trakten attraktiv att slå sig ned i för unga människor med familj.

Samlad slutsats:
Forskarnas tydliga rekommendationer i båda fallen till kommunerna var att bibehålla den skolstruktur som fanns (dvs DSmodellen med många små skolor).

• Slutsats: När det gäller frågan om upprätthållande eller
förstärkning av bosättningsstrukturen rekommenderar forskarna DS-modellen.

Kommentarer:

Bygdeskolorna utgör en mycket liten del av kommunens
skolbudget. Några ekonomiska vinster är det långt ifrån säkert
att nedläggningarna kommer att ge. Förlusten av skolan slår
däremot hårt mot en bygd och mot berörda elevers livskvalitet.
Norrtäljes image som glesbygdskommun och skärgårdskommun skadas (se förslaget till ny ÖP 2040). Där ser man också att
befolkningen växer snabbare i glesbygderna än i tätorterna. Det
vore kontraproduktivt att försämra samhällets service just här.

Resultat - Ekonomi:
• Tydliga besparingar, på kort sikt, om centraliseringsåtgärder genomfördes.
• Men där man pekar på att nedläggningen av skolor 		
skulle göra de aktuella lokalsamhällena mindre attraktiva för
tillkomsten av nya hushåll, kan de mer långsiktiga ekonomiska förtjänsterna bli mer osäkra. Med minskad befolk-		
ning skulle på sikt bidragen från staten reduceras och likaså
intäkterna från kommunalskatten. Centralisering kan leda

Skolkontorets kvalitetsstudie ger inget stöd för att stänga de
små skolorna. Tvärtom är bygdeskolorna en positiv faktor för
kommunens skolresultat och för Norrtäljes image.Vi har råd och
vi bör satsa på de få bygdeskolor som finns kvar.
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Valrörelse:

Berit Jansson (C):

att
“Vi har i dag ingen tanke på

som
lägga ner. Vi är ett parti
vill sätta
Vi
värnar landsbygdsskolorna.
en skola
eleven i centrum och skapa
trygghet.
som ger goda kunskaper och
l så måste
Klarar inte skolan dessa må
ver, lärare
vi förbättra i dialog med ele
och föräldrar.”

Hans Andersson (fp):
”Utan skola har vi ingen
levande skärgård .”

Ingrid Landin (MP)
“Vi stödjer
glesbygdsskolor.”

Kjell Jansson (m):

”Det är ett stort steg att
flytta ut till en ö och då är
man beroende av att det finns
en skola. Nu ger vi människor
en möjlighet att bo där.”

Catarina Wahlgren (V):
“Vi vill ha kvar bygdeskolorna. Långa resvägar
är dålig kvalitet.
Bygdeskolor ska inte läggas
ned av ekonomiska skäl.”

Åke Malmström (KD)

edel
“Vår kommun är stor, en tredjla
av Stockolms län. För att he av
kommunen ska ”leva” är det eskostörsta vikt att värna om bygdl att
lornas framtid. Vårt parti vil ranresurser ska tillföras för att gatén
tera att den pedagogiska kvali
med mera finns.”

Hans Andersson (FP)

Elisabeth Björk (S)

få
“Vi vill att bygdeskolorna ska
ger
det
las,
möjlighet att utveck
n
en närhet och trygghet för bar
och föräldrar, men det är för
en
elev
äldrarna tillsammans med
tigt
som avgör, därför är det vik
är
ten
att den pedagogiska kvalite
fullgod, så att tillräckligt
elevunderlag kan uppnås.”

“Bygdeskolorna är en viktig del
av bygdens identitet, ofta byns
enda arbetsplats som innebär att
några åker till byn i stället för
att alla lämnar byn dagtid. Närhetsprincipen och småskalighet är
viktigt att värna om.”
15

Till sist en hälsning från Åland:
Man kan inte sluta att förundra sig över skolpolitiken i Sverige. Det här verkar
bara vara ytterligare ett vansinnigt påhitt. Ofta hänvisar ju Sverige till
”goda exempel” österifrån. Konstigt att man missat de små fina skärgårdsskolorna
här på Åland. Har länge misstänkt att finlandsexemplen är selektivt valda.
Jag håller tummarna för er!
Marianne Häggblom, rektor på Geta skola

