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LÄS MER

 TEMA 1.
KVALITET I SKOLAN
Förra årets nedläggningsdebatt är 
över.  I år måste vi hjälpas åt att 
hitta början till framgång för 
Norrtälje som skolkommun.

TEMA 2.
ÄR SKOLPENG BRA?
Skolpengen klarar inte att fördela 
skattepengarna på ett bra sätt. Är 
skolpengen lag eller kan vi 
förändra den så att den passar 
Norrtälje kommun?

TEMA 3.
DYRA BYGDESKOLOR
Har vi råd att ha kvar 
bygdeskolorna? Vad betyder de för 
kommunen? Kanske den 
intressanta frågan rentav är:          
- Har vi råd att lägga ner dem?

TEMA 4.
SKOLANS MYTER
Vilka ”sanningar” om små skolor 
bär vi på och vad är egentligen 
sant? Är dom dyra? Ger dom för 
lite utmaningar?  Hur liten kan en 
skola vara?

TEMA 5.
BEHÖVS GLESBYGDEN?
Översiktsplanen 2040 ger inte 
mycket hopp för glesbygden. 
Satsningar i Norrtälje räcker inte 
som plan för framtiden. 
Glesbygden behöver också få del 
av våra gemensamma resurser.

Det är verkligen dags för den länge 
aviserade kvalitetssatsningen i 
Norrtäljes skolor. Vi behöver förbättra 
resultaten och arbetsklimatet för både 
skolpersonal och elever. I den proces-
sen behöver vi hitta bristerna men 
också slå vakt om det som är bra. 

Vi kan ju faktiskt medverka till att 
Sverige åter blir en ledande utbild-
ningsnation och ett land där man 
förbereder sina barn väl för framtidens 
arbetsmarknad. 

För att bli en inflyttningskommun 
att räkna med behöver Norrtälje också 
göra en uppryckning i jämförelse med 
våra grannkommuner. Våra 
skolresultat är i dag en belastning i 
konkurrensen om inflyttare. 
Människor måste tycka att Norrtäljes 
skolor är OK, annars får vi ruskigt 
svårt att attrahera nya barnfamiljer. 

 Vårt akuta uppdrag är därför att 
lyfta våra skolors resultat. Goda 
skolresultat beror i första hand på bra 
lärare, arbetsro, bra elevhälsa och 
trygghet. För att lärare ska lyckas i sitt 
arbete så behöver de ha goda 
arbetsförhållanden skapade av goda 
ledare som är rustade med tillräckliga 
resurser. 

Vad ska vi satsa på?
Vi behöver varken gissa eller tro 

att vi vet svaret. Det räcker med att dra 
slutsatser ur kommunens eget 
kvalitetsarbete. Medarbetarenkäter och 
brukarenkäter genomförs varje år och 
säger med all önskvärd tydlighet:

1. De flesta lärare har tillräcklig 
utbildning och kunskaper för att göra 
ett bra jobb. Det är därför som tre års 
kunskapssatsning på lärare, som kostat 
runt 30 miljoner, inte lämnar några 
tydliga spår i kunskapsresultaten.

2. Det finns ett utbrett missnöje 
med skolledare i kommunen (alltför 

många rektorer har dåligt förtroende hos 
både elever, vårdnadshavare och den 
egna personalen).

3. Arbetsbelastningen för perso-
nalen är för stor (mer tid behövs till 
enskild och gemensam planering, skol-
utveckling och kontakter med elev/hem).

4. Alltför ofta har inte våra elever en 
tillräckligt god arbetsmiljö (bristande 
resurser hindrar ofta skolledningen att 
göra insatser när arbetsron brister).

Hur ska vi göra?
Enkelt uttryckt: Bättre ledning och 

mer resurser.
1. Vi behöver höja nivån på 

ledarskapet. Goda lärare kan uträtta 
storverk under en bra rektor. Dåliga 
rektorer är ett hinder för skolors 
utveckling. Det krävs ett förtroende-
fullt samarbete på varje skola. Ribban 
är lagd av förra grundskolechefen som 
ansåg att rektorerna borde ha 90% 
förtroende bland sin personal. En del 
når i dag inte ens upp till 50%.

2. Mer resurser behövs för att 
minska arbetsbelastning på 
personalen. Det frigör också den tid 
som behövs för att utveckla skolan. 
Mer resurser ger också möjlighet att 
rätta till brister i arbetsmiljön. Det 
kommer inte att räcka med att 
centralisera och effektivisera. Det 
behövs friska slantar till skolan – ingen 
skattesänkning.

Vi kan inte nöja oss med att satsa 
samma peng som andra kommuner i 
länet. Norrtälje är en utpräglad gles-
bygdskommun med låg studietradition. 
Därför är det dyrare att driva bra skola 
här. 

Ur spillrorna av mångårigt svagt 
ledarskap kliver nu Hallsta skola fram 
och bekräftar det självklara 
framgångsreceptet: Kompetent rektor 
och mer resurser skapar framgång.
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Kvalitet i  skolan
Tillbaks till ruta ett
Vet vi vad? - Vet vi hur?

 Från Norrtelje Tidning
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TIPS:
SATSA EXTRA PÅ ELEVHÄLSAN!
Bålbro skola i Rimbo har höjt sina resultat med hjäp av 
satsning på elever som behöver stöd. 

– Varje lärare har fått ordentligt med tid att ta hand 
om sina mentorselever, berättar Jan Örtlund, rektor på 
Bålbro skola.

I en artikel i Norrtelje Tidning 10 juli 2013 berättar 
han om sitt framgångsrecept.

Nossebro skola var näst sämst i Sverige mätt i andel 
behöriga elever till gymnasiet. Nu är den bäst. 

Hur? Man kollade forskningen. Den sa: Inkludera! Satsa 
på elevhälsa. 

– Tillsammans med specialpedagogerna bestämde jag 
att vi skulle sluta plocka ut elever ur klassrummet, och 
börja plocka in lärare i stället.  Alla vill vara med i 
klassrummet, säger Lasse Björkqvist, rektor på Nossebro 
skola.
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Hur dåliga är vi egentligen?

Kreativ skola eller flumskola?
I internationella jämförelser har Sverige halkat efter. Det 
är bra att förhålla sig till detta även på lokal nivå. Är 
verkligen svensk skola så dålig? 

 Allt kan givetvis bli bättre, men vårt internationella 
tillkortakommande kan faktiskt till viss del bero på att 
svensk skola har utvecklats längs egna vägar. Det blir alltså 
viktigt att fundera över vad vi mäter innan slutsatserna 
börjar dugga. Vi vill ju inte kasta ut barnet med 
badvattnet! Tänk om vi i vissa avseenden ligger i framkant 
på skolutvecklingen? Den svenska skolans främsta 
kvaliteter kanske inte alls har mätts med de metoder som 
används internationellt.

Svensk skola har under de senaste decennierna 
fjärmat sig från den auktoritära faktaskolan som vi en 
gång var så bra på. Vår nuvarande skola fokuserar mer på 
att stimulera barns lust till lärande, tänkande och till att 
uppmuntra ett ifrågasättande av auktoriteter och 
faktautsagor. 

– Flumskola, säger en del.
– Fostrande av självständiga, kreativa, kritiskt 

tänkande individer, tycker andra.
Finland framhålls i dag av många som ett föredöme 

där man lyckats med sin skola enligt internationell statistik. 
30 finländska rektorer besökte en skola i Sverige nyligen. 
Fredrik Strandgren, rektor på Hagaskolan i Umeå, 
berättar:

– Ju mer vi pratade desto mer gick det upp för mig att 
den bild av den finländska skolan som uppenbarade sig 
var väldigt lik den skola vi hade i Sverige i mitten av 1980-
talet. 

Tillfrågade hur besökarna ställer sig till det faktum att 
den svenska skolan allt mer börjat jämföra sig med den 
finländska kommer svaret blixtsnabbt:

– Vad är höga resultat på PISA-prov värda med tanke 
på att eleverna i den finländska skolan mår så dåligt och 
upplever skolan så oerhört negativt?

Detta kan verkligen stämma till eftertanke. De 
jämförelser mellan länder som vi använder i dag, PISA 
och Timms, utgår från en gammaldags skola. Där hävdar 
sig den finska skolan bra och den svenska dåligt. Ändå 
ligger vi i topp i Europa när man undersöker elevers 
innovationsförmåga. Svenska unga enteprenörer gör i dag 
stora avtryck i världen. Har vi kanske hittat något som 
dagens mätmetoder inte värdesätter?

Domen över den svenska skolan är verkligen avhängig 
vars och ens uppfattning om vad som är viktig kunskap i 
och för framtiden.

MER LÄSVÄRT:
HETA SKOLFRÅGOR I VALUPPTAKTEN

Kvalitet i skolan – med andra ögon. 

http://skargardsskolor.wordpress.com/
2012/10/15/40/

”Den svenska skolan bättre ur ett finländskt 
perspektiv”

http://www.dn.se/debatt/den-svenska-skolan-battre-
ur-ett-finlandskt-perspektiv/

Vapen i stället för kunskap

http://www.dn.se/ledare/kolumner/vapen-i-stallet-
for-kunskap/
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