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Överklagande av beslut som tagits i barn- och utbildningsnämndens (BUN) i Strängnäs kommun 

den 20:e september 2011 (Handlingsnr: 2011:640, Bilaga 1). Beslutet tillkännagavs på Strängnäs 

kommuns anslagstavla den 27:e september 2011. Överklagandet är inlämnat till 

Förvaltningsrätten i Linköping den 16 oktober 2011 via fax. Originalhandlingar inkl. bilagor är 

sända med post till Förvaltningsrätten i Linköping samma datum. Överklagandet kommer 

dessutom inlämnat i sin helhet till Strängnäs kommun den 18 oktober 2011. 

Yrkande och Grund: 
Jag är medlem av Strängnäs kommun och yrkar, jämväl interimistiskt, på att Förvaltningsrätten i 

Linköping upphäver Strängnäs kommuns BUNs beslut den 20 september 2011 angående 

omorganisationen av de kommunala grundskolorna i centrala Strängnäs (Handlingsnr: 2011:640, 

Bilaga 1; här efter kallat ”det aktuella beslutet”). I enlighet med Kommunlagen 10 Kap, 8§ punkt 

3 och 4 yrkar jag på en laglighetsprövning av det aktuella beslutet, då nämndens beslut på flera 

punkter kan anses strida mot Kommunallagen så väl som mot Skollagen. 

Omständigheter: 
Barn- och Utbildningsnämnden i Strängnäs kommun har den 20 september 2011 beslutat att 

omorganisera de kommunala grundskolorna i Strängnäs i enlighet med beslutsunderlag, Dnr 

BUN/2011:116-611 (Bilaga 2). I korthet, Finningeskolan, Vasaskolan och Tosteröskolan görs om 

till F-3 skolor från att tidigare varit F-5, Paulinska skolan görs om till en 4-9 skola från att tidigare 

varit en 6-9 skola och Karinslundsskolan görs om till en 4-9 skola från att tidigare varit en F-5 

skola. Skolenheten Paulinska ta emot årskurs 4 från Vasaskolan, Tosteröskolan 

och Finningeskolan med en början höstterminen 2012. Karinslundsskolan ska succesivt fasas ut 

till en 4-9 skola och kommer därmed ej ta emot barn i de lägre skolåldrarna, F-3, med en början 

höstterminen 2012.  

Då antalet kommunmedlemmar som berörs av den aktuella omorganisationen av grundskolorna i 

centrala Strängnäs är stort (1212 elever, deras vårdnadshavare, samt personal på berörda skolor; 

Bilaga 2) kan beslutet anses vara av principiell beskaffenhet och av större vikt för Strängnäs 

kommun i enlighet med Kommunlagen 3 kap 9§. Det kan därför anses att BUN har överskridit 

sina befogenheter i den aktuella frågan och att det aktuella beslutet skulle tagits i 

Kommunfullmäktige i enlighet med Kommunlagen 3 kap 10§. 

Det aktuella beslutet kan även anses strida mot Skollagen 4 Kap 12§, då vårdnadshavare till elever 

som berörs av det aktuella beslutet inte erbjudits möjlighet till ett kvalitativt forum för att 

framföra synpunkter inför det aktuella beslutet 

Avsaknaden av dialog mellan brukare, rektorer och representanter från BUN inför beslutet har 

varit mycket stort. Vårdnadshavare har efterlyst ett kvalitativt forum där det har varit möjligt att 

överlämna synpunkter på förslaget till omorganisation. Det enda tillfälle där vårdnadshavare har 

inbjudits var till ett informationsmöte den 5 september 2011. Inbjudan till detta möte kom till 

vårdnadshavarna via de berörda skolorna den 24 augusti 2011, trots att datumet var bestämt redan 

den 25 juli 2011, vg se s.2 näst sista paragrafen, Bilaga 2. Vidare i samma stycke går att läsa: 

”Erfarenheterna från mötet läggs in som komplettering till nämndens beslutsunderlag i 

september.” Någon sådan komplettering gjordes aldrig (Bilaga 1, s.13).  

Trots protestlistor med namnunderskrifter från elever på Finningeskolan (BUN/2011:116-611, 

handlingsnr: 2011:604) och från 1400 kommunmedlemmar (BUN/2011:16-611, handlingsnr: 

2011:611), drevs beslutet igenom utan att ta hänsyn till och lyhördhet för brukarnas önskemål och 
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åsikter, vilket även kan bedömas icke förenligt med Kommunlagen 6 kap 8§, då BUN inte verkat 

för ett samråd med elever och dess föräldrar som blir direkt berörda av beslutet.  

Efter att det aktuella beslutet togs 2011-09-20 har det bildats ett föräldraråd på Finningeskolan. I 

ett första utskick till föräldrarna till de 289 eleverna på Finningeskolan svarade föräldrarna till 237 

av eleverna: JA, jag/vi stödjer föräldrarådet i frågan om omstrukturering av skolorna och önskar 

att de för min/vår talan för att Finningeskolan ska vara en F-6 skola. Endast föräldrarna till 10 av 

eleverna svarade: NEJ, jag/vi stödjer INTE föräldrarådet i frågan om skolans omstrukturering. 

Vidare pågår det sedan den 8 oktober en namninsamling med målet att få till en folkomröstning i 

frågan om skolorganisationen i Strängnäs kommun. Titeln på namninsamlingslistan lyder ”Mot 

bakgrund av kommunens nyligen antagna förslag för omorganisering av skolorna i centrala 

Strängnäs, kräver vi en folkomröstning för att kommunens skolor i centrala Strängnäs skall 

organiseras utifrån klassindelningarna F-6 och 7-9”. Under första dagen samlades det in ca 1000 

namnunderskrifter till stöd för en folkomröstning och detta arbete fortgår med stort gensvar. 

Sammantaget kan informationen ovan påvisa att det aktuella beslutet inte är taget i samråd med de 

elever och dess föräldrar som blir direkt berörda av beslutet samt att vårdnadshavare inte har 

erbjudits tillfälle att lämna synpunkter inför det aktuella beslutet. 

Det aktuella beslutet kan även anses strida mot Skollagen 5 Kap 3§, då eleverna som ska förflyttas 

till Paulinska skolan inte kan tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.  

I beslutsunderlaget (Bilaga 2) inför det aktuella beslutet går att läsa under punkt 9 sidan 15: 

”Utbildningskontoret har gjort analyser av kunskapsresultat och resultat från de elevenkäter som 

genomförs årligen kring bl.a. trivsel och trygghet. Analyserna visar at det inte går att dra några 

generella slutsatser kring att den ena organisationen är att föredra framför den andra.” Denna 

slutsats är baserad på en analys av det sammantagna underlaget ifrån elevenkäterna i samtliga 

grundskolor (inkl landsortsskolor och friskolor) i Strängnäs kommun (Bilaga 3). Om man istället 

analyserar elevenkätsresultaten ifrån de enskilda skolorna som berörs av det aktuella beslutet blir 

slutsatsen en annan.  

Den enda av Strängnäs kommuns nuvarande 6-9 skolor som berörs av det aktuella beslutet är 

Paulinska skolan. Resultaten från elevenkäterna 2011 vid Paulinska skolan (Bilaga 4) visar att 

eleverna i årskurs 8 upplever stora brister bland annat i frågan om trygghet, trivsel och 

värdegrund. Resultatet från 2011 är dessutom en försämring sedan 2010 (Bilaga 5). Dessa resultat 

kan jämföras med elevenkätsresultaten från t.ex. Finningeskolan 2011 (Bilaga 6) som visar att 

majoriteten av eleverna i årskurs 4-5 upplever att skolmiljön präglas av trygghet och studiero. 

Efter en analys av elevenkätsresultaten vid de enskilda berörda skolorna vore därför en rimligare 

slutsats vara att föredra en skolorganisation med F-6 skolor i närheten av de bostadsområden där 

eleverna bor och att Paulinska skolan i centrum av Strängnäs omvandlas till en 7-9 skola.  

Resultaten från elevenkäterna från Paulinska skolan styrks av Skolinspektionens genomförda 

inspektioner på Paulinska skolan 2006 (Dnr 53-2005:3355, Bilaga 7) och 2010 (Dnr 43-2010:438, 

Bilaga 8). Båda inspektionerna påvisade stora brister vad det gäller barnens trygghet och studiero. 

I skolinspektionens skolbeslut 2010-06-10 (Bilaga 8) påpekades det anmärkningsvärda i att trots 

att dessa allvarliga brister inom trygghet och studiero påpekades under inspektionen 2006 (Bilaga 

7) så har inga åtgärder vidtagits för att komma tillrätta med problematiken.  
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Det finns i dagsläget ingen aktuell likabehandlingsplan för Paulinska skolan (vg se Bilaga 9). Den 

aktuella verksamhetsplanen (daterad 2011-10-14, Bilaga 10) för hur skolenheten Paulinska skolan 

fortsättningsvis tänker arbeta med förbättringsarbetet på enheten kan anses som bristfällig i det 

avseendet att inga större insatser planeras göras för att komma tillrätta med de brister 

skolinspektionen påpekat både 2006 och 2010. I verksamhetsplanen finns det dessutom inga 

hänvisningar till den nya läroplanen, Lgr11, utan hänvisningarna för åtgärder och 

förbättringsarbete görs fortfarande till Lpo94. 

En tillfredsställande barnkonsekvensanalys utifrån förslaget till skolans omorganisation har 

efterfrågats av både brukare och oppositionspartierna i BUN (Bilaga 1, s.11). Inför detta 

överklagande av det aktuella beslutet begärdes den 13 oktober att få ut dokumentationen runt 

BUNs barnkonsekvensanalysen inför det aktuella beslutet. Den 14 oktober kom 

barnkonsekvensanalysen (Bilaga 11) från Andreas Gydingsgård, verksamhetschef grundskolan i 

Strängnäs. Barnkonsekvensanalysen var daterar den 14 oktober 2011(!). Det kan anses att denna 

barnkonsekvensanalys inte var tillfredsställande utifrån FN:s Barnkonvention. Det faktum att 

barnkonsekvensanalysen var gjord efter att BUN tagit det aktuella beslutet påvisar dessutom att 

beslutet i BUN inte har ”…föregåtts av de yttersta ansträngningarna att hitta resurser som 

lindrar eventuella negativa effekter för barnens framtid” i enlighet med Strängnäs 

Kommunfullmäktiges beslut 1996 att arbeta utifrån FN:s Barnkonvention (Dnr: 113/96-100). 

I enlighet med det aktuella beslutet kommer grundskolorna i de områden där majoriteten av de 

berörda eleverna är bosatta att omvandlas till F-3 skolor och Paulinska skolan i centrum av 

Strängnäs till en 4-9 skola från och med höstterminen 2012. Med bakgrund av ovanstående 

information kan det anses att det aktuella beslutet strider mot Skollagen 5 Kap 3§, då det vid 

beslutstillfället kunde anses att en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero inte kan 

tillförsäkras de eleverna som ska förflyttas till Paulinska skolan från och med årskurs 4.  

Det aktuella beslutet kan även anses strida mot Skollagen 14 Kap 7§ samt 25 Kap 4§, då 

beslutsunderlaget saknar information om fritidsverksamhet vid Paulinska skolan 

Paulinska skolan är i dagsläget en 6-9 skola utan fritidsverksamhet vid skolenheten. I 

beslutsunderlaget (Bilaga 2) finns ingen information om att det kommer inrättas fritidshem 

alternativt öppen fritidsverksamhet när Paulinska skolan omvandlas till 4-9 skola enligt det 

aktuella beslutet. Eftersom elever enligt Skollagen 14 Kap 7§ har rätt till fritidshem alt öppen 

fritidsverksamhet till och med vårterminen eleven fyller 13 år påtalades denna brist i förslaget 

(Bilaga 2) av brukarna under informationsmötet den 5 september. Då BUN valde att inte göra 

tillägg om fritidsverksamhet till beslutsunderlaget inför BUN mötet den 20 september kan det 

anses att det aktuella beslutet strider mot Skollagen 14 Kap 7§ samt 25 Kap 4§. 

Målet överlämnas härmed för rättens prövning. 

Strängnäs den 16 oktober 2011 

 

 

Pia Steensland 

720503-2449 

Vassvägen 1  

64544 Strängnäs 

Vårdnadshavare för Marcus Steensland 040320-0033 som berörs av det aktuella beslutet 

Pia Steensland
Markering

Pia Steensland
Markering

Pia Steensland
Markering

Pia Steensland
Markering
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Bilagor: 

1. Protokollet från BUN Strängnäs kommun möte den 20 september 2011 då det aktuella 

beslutet togs (Handlingsnr: 2011:640). 

2. Beslutsunderlag: Dnr BUN/2011:116-611; daterat 2011-07-25 

3. BUNs analys av elevenkätens resultat 2011; Dnr BUN/2011:122-611 

4. Resultaten från elevenkäterna vid Paulinska skolan 2011 

5. Resultaten från elevenkäterna vid Paulinska skolan 2010 

6. Resultaten från elevenkäterna vid Finningeskolan 2011 

7. Skolverkets rapport efter utbildningsinspektion i Paulinska skolan grundskola årskurs 6–9 

2006 (Dnr 53-2005:3355) 

8. Skolverkets skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Paulinska skolan i Strängnäs kommun 

2010 (Dnr 43-2010:436) 

9. Strängnäs kommuns svar på begäran av aktuell likabehandlingsplan vid Paulinska skolan 

10. Verksamhetsplan Paulinska skolan läsåret 2011/2012, daterad 2011-10-14 

11. Barnkonsekvensanalys inför det aktuella beslutet, BUN, daterad 2011-10-14 

 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 

 2011-09-20  

1/17 
 

 

 
 

Plats och tid 
Gyllenhjelm, Kommunhuset Strängnäs  

kl. 19.00-22.30 

   

Paragrafer §§ 90 – 99 

  

Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. 

  

  

Närvarande ersättare Se deltagarlista på nästa sida. 

  

  

Övriga deltagande Se deltagarlista på nästa sida. 

  

  

Utses att justera 
Hanna Drakengren (M) och Bibbi von Schéele (M) 

som ersättare. 

  

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2011-09-26. 

  

Underskrifter Sekreterare 
 

................................................................................ 

Maria Johansson 

   

 
Ordförande 

 

................................................................................ 

Fredrik Lundgren (FP) 

   

 
Justerande 

 

................................................................................ 

Hanna Drakengren (M) 

ANSLAG/BEVIS 

  

 Protokollet är justerat, justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2011-09-20 

  

Datum för anslags uppsättande 2011-09-27 

  

Datum för anslags nedtagande 2011-10-19 

  

Förvaringsplats för protokollet Utbildningskontoret 

  

Underskrift 
 

................................................................ 

Maria Johansson 

 

Utdragsbestyrkande   
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 

 2011-09-20 

2/17 

 

Justerandes sign 

 

 

 

  Utdragsbestyrkande 

 

Deltagarlista 

 

 

Beslutande Notering 

Bibbi von Schéele (M)  

Patric Johansson (M)  

Torbjörn Johansson (S)  

Elin Tjernström (S)  

Leif Hård (S)  

Kristina Svinhufvud (C)  

Fredrik Lundgren (FP), ordförande  

Niklas Strömberg (SP)  

Catharina De Geer (KD) §§ 90 – 96 

 

Tjänstgörande ersättare 

Hanna Drakengren (M) Ersättare för Gustav Löfving (M) 

Mari Bohman (S) Ersättare för vakant plats (MP) 

 

Ersättare 

Fredrik Wrede (M)  

Magnus Elinder (FP)  

Sandrina Moretti (V)  

 

Övriga 

Lillemor Bylund, utbildningschef  

Andreas Gydingsgård, verksamhetschef 

grundskolan 

 

Carina Lindqvist, verksamhetschef 

förskolan 

 

Marie Green, controller  

Maria Johansson, sekreterare  

Henrik Ljungqvist, rektor Åkerskolan  

Lena Borg, bitr. rektor Åkerskolan §§ 90 – 96 

Nicklas Keyser, Lärarnas Riksförbund  

Marianne Briese, Lärarförbundet §§ 90 – 96 

Jessica Bjur, Kommunal §§ 90 – 96 

 

Antal åhörare: 35 
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 

 2011-09-20 

3/17 

 

Justerandes sign 

 

 

 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 90  

 

 

Föredragningslista, anmälan av övriga frågor 
 

 

Beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

 

1. godkänna föredragningslistan. 

 

 

Övriga frågor 

Inga övriga frågor anmäls. 

_______________________ 
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 2011-09-20 
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Justerandes sign 

 

 

 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 91 

 

 

Öppet sammanträde 
 

 

Beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

 

1. barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2011-09-20 ska vara öppet 

för allmänheten. 

_______________________ 
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 

 2011-09-20 

5/17 

 

Justerandes sign 

 

 

 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 92 Dnr BUN/2011:1-042 

 

 

Delårsrapport 2011 för barn- och utbildningsnämnden 
 

 

Beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

 

1. ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ytterligare förslag till åtgärdsplan 

för att minska underskottet 2011 och för att alla verksamheter ska ha en 

budget i balans 2012, 

 

2. godkänna rapporten i övrigt. 

 

 

Bakgrund 

Delårsrapport 2 omfattar perioden 1 januari till 31 augusti 2011 och det är årets 

andra uppföljningsrapport av nämndens mål och budget 2011. 

 

 

Beredning 

Barn- och utbildningsnämnden har för 2011 tilldelats en ekonomisk ram på  

693 688 tkr. Per den 31 augusti 2011 redovisar nämnden en nettokostnad på  

454 418 tkr. Budgeten för motsvarande period uppgår till 459 132 tkr vilket 

innebär att nämnden redovisar ett överskott, efter justering av 

semesterlöneskulden, med 4 714 tkr.  

Helårsprognosen pekar på underkott med -3,6 tkr.  

 

Barn och utbildningsnämnden har tilldelats en investeringsram på 12 100 tkr för 

år 2011. Från år 2010 har 2 642 tkr överförts vilket ger en total investeringsram 

på 14 742 tkr.  

 

I samband med delårsrapport 2 har en målavstämning skett och kommentarer 

redovisas i rapporten. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2011-09-14. 

Delårsrapport 2, 2011 barn- och utbildningsnämnden, 2011-09-15. 

______________________ 

 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
Kommunrevisorerna 
Akten
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 

 2011-09-20 

6/17 

 

Justerandes sign 

 

 

 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 93 Dnr BUN/2010:233-600 

 

 

Internkontrollplan för barn- och utbildningsnämnden 
2011, uppföljning 
 

 

Beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

 

1. godkänna uppföljningen av internkontrollplanen 2011. 

 

 

Bakgrund 

Internkontrollplanens syfte är att säkra en effektiv förvaltning samt att stärka 

ändamålsenligheten så att verksamheten bedrivs effektivt och säkert. Inför varje 

verksamhetsår beslutar barn- och utbildningsnämnden om en särskild plan för 

uppföljning av internkontrollen. Planen utarbetas och tillämpas med 

utgångspunkt från gällande tillämpningsanvisningar och reglemente som har 

beslutats av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

 

Granskningsområdena väljs ut med utgångspunkt från en risk- och 

väsentlighetsbedömning. Följande faktorer vägs in: 

 

 Ekonomiska effekter 

 Effekter på enskild person 

 Moraliska, etiska effekter för kommunen 

 Effekter på attityder till kontrollkulturen 

 Ineffektiva arbetsrutiner 

 

 

Beredning 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2010-10-27 § 171 att 

internkontrollplanen för 2011 ska omfatta samma 11 granskningsområden som 

2010 men också att lägga till ytterligare ett område ”Systematiskt miljöarbete”. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade även 2010-10-27 § 171 att lägga till 

ytterligare en faktor ”miljökonsekvenser”, utöver de som framgår av 

tillämpningsanvisningarna § 10 (beslutade av KS/KF), vid val av 

granskningsområden.  

Granskningsområden är följande: 

 

1. Delegationsbeslut 

2. Systematiskt arbetsmiljöarbete 

3. Skolpliktsbevakning 

 Forts. nästa sida 
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 

 2011-09-20 

7/17 

 

Justerandes sign 

 

 

 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 93 forts. 

 

 

4. Barnomsorgskön 

5. Avgifter förskola och skolbarnomsorg 

6. Skolskjutsar 

7. Krisplaner 

8. Likabehandlingsplan 

9. Anmälan om ny lokal 

10. Uppföljning beslut i nämnden 

11. Ekonomisk uppföljning 

12. Systematiskt miljöarbete 

 

Granskningsområdena har olika uppföljningsfrekvens från löpande till årligen i 

samband med årsredovisningen. De områden som enligt internkontrollplanen 

enbart följs upp årlig är systematiskt arbetsmiljöarbete, avgifter förskolan och 

skolbarnomsorgen, krisplaner samt likabehandlingsplaner. 

 

De granskningsområden som uppföljningen nu avser visar inga avvikelser men 

inom följande områden pågår förbättringsarbete: 

 Barnomsorgskön: Ökat samarbete mellan förskolechefer och 

placeringsassistent i centrala Strängnäs fr.o.m. hösten 2011 ökar 

kvaliteten i behovet av förskoleplatser 

 Skolskjutsar: Översyn av dokumentation vid avslag samt avsteg från 

gällande regler och förtydliganden avseende trafikfarliga vägar påbörjas 

under hösten 2011. 

 

Beslutsrapporteringen till nämnden sker löpande, skolpliktsbevakningen via 

kommuninvånarregistret på skolnivå görs kontinuerligt, barnomsorgskön 

rapporteras månatligen till nämnden, skolskjutsreglernas tillämpning följs upp 

löpande, anmälan om ny lokal görs till miljöenheten, uppföljning av beslut i 

nämnden bevakas löpande via uppdragslista och planeringslistor, ekonomisk 

uppföljning görs till nämnden vid 9 tillfällen/år. Det nya granskningsområdet 

”Systematiskt miljöarbete” är ett område som ska verka för hållbar 

energianvändning och vara en viktig del i det pedagogiska arbetet inom förskola 

och skola. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2011-09-29. 

Internkontrollplan med tillhörande, uppföljning, 2011-08-29. 

______________________ 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 

 2011-09-20 
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Justerandes sign 

 

 

 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 94 Dnr BUN/2011:124-004 

 

 

Bevarande och gallring av nationella prov 
 

 

Beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

 

1. bevara elevlösningar och sammanställningar av resultat från nationella 

prov i svenska och svenska som andraspråk (samtliga delar) som 

genomförs i grundskola, gymnasium, kommunal vuxenutbildning samt 

sfi-undervisning, 

 

2. gallra elevlösningar och sammanställningar av resultat i övriga ämnen tre 

år efter provens genomförande. 

 

 

Bakgrund 

Barn- och utbildningsnämnden har följt Riksarkivets råd och rekommendationer 

som utfärdades under 1970-talet som innebar att bland annat Strängnäs 

kommun skulle bevara elevlösningar från standardprov, centrala prov och 

nationella ämnes- och kursprov i samtliga ämnen och årskurser som genomförs 

på kommunal grundskole- och gymnasienivå.  

 

Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor, som är ett samverkansorgan 

mellan Sveriges Kommun och Landsting och Riksarkivet, genomförde under åren 

2009-2010 en översyn av befintliga råd och rekommendationer kring bevarande 

och gallring för handlingar inom utbildningsväsendet. Samrådsgruppen har 

konstaterat att elevlösningar från nationella prov efterfrågas i ringa omfattning 

och har därför rekommenderat ändrad hantering. Mot bakgrund av detta har 

kommunarkivet efter samråd med utbildningskontoret lämnat ett förslag till 

ändrat bevarande och gallring av nationella prov i skrivelse daterad den 8 augusti 

2011. 

 

 

Beredning 

Som ett led i samrådsgruppens översyn skickades en enkät ut till 

kommunarkiven i berörda kommuner. Kommunarkivet besvarade enkäten den 

16 mars 2009 efter att ha samrått med kanslipersonal på några av kommunens 

skolor. Vår gemensamma syn var att vi gärna såg att kravet på totalbevarande 

upphörde då hanteringen kräver stora arbetsinsatser och är tidsödande både för 

skolornas personal och för kommunarkivet. 

 

 Forts. nästa sida 
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  Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 94 forts. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2011-08-29. 

Förslag till ändrat bevarande och gallring av nationella prov, 2011-08-08. 

______________________ 

 

Beslutet skickas till 
Kommunarkivet 
Akten 
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Grundskolans framtida organisation 
 

 

Beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

 

1. grundskolan i Strängnäs stad skall organiseras i enlighet med förslag i 

bilaga 1, daterad 2011-07-25. 

 

2. förändringen genomförs successivt under 2012 – 2014 med utgångspunkt 

från kontorets förslag i bilaga 2, daterad 2011-09-06. 

 

3. kontoret redovisar kontinuerligt hur planeringsprocessen fortskrider 

 

4. kontoret utreder en förändring av skolskjutsreglerna och dess 

ekonomiska konsekvenser 

 

5. kontoret tar fram en kommunikationsplan där dialogen med de berörda 

brukarna redovisas. 

 

 

Reservationer 

Bibbi von Schéele (M), Patric Johansson (M), Hanna Drakengren (M) och 

Catharina De Geer (KD) reserverar sig mot beslutet, skriftlig reservation 

inlämnas, daterad 2011-09-20.  

 

Niklas Strömberg (SP) reserverar sig mot beslutet, skriftlig reservation inlämnas, 

daterad 2011-09-20. 

 

 

Yrkanden  

Kristina Svinhufvud (C) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

 

Kristina Svinhufvud (C) yrkar även följande tillägg: ”5. kontoret tar fram en 

kommunikationsplan där dialogen med de berörda brukarna redovisas”. 

 

Torbjörn Johansson (S) yrkar, med instämmande av Fredrik Lundgren (FP) och 

Leif Hård (S), bifall till föreliggande förslag med Kristina Svinhufvuds (C) 

tilläggsyrkande. 
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Hanna Drakengren (M) yrkar, med instämmande av Bibbi von Schéele (M), 

Catharina De Geer (KD), Patric Johansson (M) och Niklas Strömberg (SP), att 

ärendet ska återremitteras med följande kompletteringar: 

 

 En utförlig ekonomisk konsekvensanalys av omorganisationen, 

innehållande bland annat kostnader för själva flytten, samt hur många 

lärartjänster man anser sig kunna vinna och på hur lång sikt. 

 

 En tillfredsställande barnkonsekvensanalys. 

 

 Att beslutet om Långbergsskolans framtid finns med som en del av detta 

beslutsunderlag. 

 

 Att redovisningen av utredningen som beslutats i motion KS/2009:35-101 

läggs till analysen. 

 

 Att beakta alla inkomna förslag för att hitta en helhetslösning på 

skolorganisationen. 

 

 En planerad, utökad medborgardialog med fokus på berörda föräldrar. 

 

Hanna Drakengren (M) yrkar, med instämmande av Bibbi von Schéele (M), 

Catharina De Geer (KD), Patric Johansson (M) och Niklas Strömberg (SP), i 

andra hand avslag till föreliggande förslag. 

 

Leif Hård (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag. 

 

Leif Hård (S) yrkar även följande redaktionella ändring i attsats 2: ”… i enlighet 

med…” ändras till ”… med utgångspunkt från…”. 

 

 

Beslutsgång och omröstning 

Ordföranden ställer Hanna Drakengrens (M) yrkande om återremiss mot Leif 

Hårds (S) yrkande om att ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska 

avgöras idag. 

 

Omröstning begärs.  

 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande ordning: 

JA-röst för bifall till Leif Hårds (S) yrkande att ärendet ska avgöras idag. 

NEJ-röst för bifall till Hanna Drakengrens (M) yrkande om återremiss. 
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Omröstning genomförs med följande resultat: 

Hanna Drakengren (M) - NEJ 

Bibbi von Schéele (M) – NEJ 

Patric Johansson (M) – NEJ 

Torbjörn Johansson (S) – JA 

Elin Tjernström (S) – JA 

Leif Hård (S) – JA 

Kristina Svinhufvud (C) – JA 

Fredrik Lundgren (FP) – JA 

Mari Bohman (S) - JA 

Niklas Strömberg (SP) – NEJ 

Catharina De Geer (KD) – NEJ 

 

Med 6 ja-röster och 5 nej-röster finner ordföranden att ärendet ska avgöras idag. 

 

Ordföranden ställer Hanna Drakengrens (M) yrkande om avslag mot Kristina 

Svinhufvuds (C) yrkande om bifall till föreliggande förslag och finner att 

nämnden beslutar enligt Kristina Svinhufvuds (C) yrkande. 

 

Omröstning begärs.  

 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande ordning: 

JA-röst för bifall till Kristina Svinhufvuds (C) yrkande. 

NEJ-röst för bifall till Hanna Drakengrens (M) yrkande. 

 

Omröstning genomförs med följande resultat: 

Hanna Drakengren (M) - NEJ 

Bibbi von Schéele (M) – NEJ 

Patric Johansson (M) – NEJ 

Torbjörn Johansson (S) – JA 

Elin Tjernström (S) – JA 

Leif Hård (S) – JA 

Kristina Svinhufvud (C) – JA 

Fredrik Lundgren (FP) – JA 

Mari Bohman (S) - JA 

Niklas Strömberg (SP) – NEJ 

Catharina De Geer (KD) – NEJ 

 

Med 6 ja-röster och 5 nej-röster finner ordföranden att nämnden beslutar enligt 

Kristina Svinhufvuds (C) yrkande.  
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Ordföranden ställer Kristina Svinhufvuds (C) tilläggsyrkande mot det 

föreliggande förslaget och finner att nämnden beslutar enligt Kristina 

Svinhufvuds (C) tilläggsyrkande samt enligt Leif Hårds (S) redaktionella ändring 

i attsats 2. 

 

 

Bakgrund 

Översynen berör grundskolorna i Strängnäs stad, det vill säga Finningeskolan, 

Vasaskolan, Paulinska skolan, Karinslundskolan och Tosteröskolan. 

Utgångspunkt i översynen är att Finningeskolan, Vasaskolan och Tosteröskolan 

blir F-3 skolor. Karinslundskolan och Paulinska skolan blir 4-9 skolor. 

 

 

Beredning 

Den nya skollagen med bland annat krav på lärarbehörighet, nya läroplaner och 

kursplaner i kombination med befolkningsprognoser som pekar på behov av nya 

skollokaler samtidigt med ett lokalöverskott har gjort att organisationen har setts 

över. Syftet med en omorganisation är att resurserna skall användas till lärare 

och inte till ytterligare lokaler. 

 

De förändringar som måste göras i befintliga lokaler är till största delen att 

hänföra till underhållsåtgärder som kommer att utföras oavsett framtida 

organisation. Även anpassningen av Paulinskas skolgård är nödvändig oavsett 

organisation. De olika åtgärderna kommer att kostnadsberäknas av SFAB och 

inrymmas i den ekonomiska satsningen på skollokaler. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2011-09-07. 

Bilaga 1 - Grundskolans framtida organisation, 2011-07-25. 

Bilaga 2 – Förslag till successiv förändring av grundskolans  

organisation, 2011-09-06. 

Förslag från moderaterna, 2011-08-23. 

Grundskolans framtida organisation, konsekvensanalys av förslag från 

moderaterna, 2011-08-24. 

Förslag från kristdemokraterna, 2011-08-24. 

Grundskolans framtida organisation, konsekvensanalys av förslag från 

kristdemokraterna, 2011-08-24. 

______________________ 

 

Beslutet skickas till 
Akten 
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Informationsärenden 
 

 

Information 

 
1. Åkerskolan 

Rektor Henrik Ljungqvist och biträdande rektor Lena Borg informerar bland 

annat om: 

 ekonomiska förutsättningar på Åkerskolan och Lännaskolan 

 meritvärden och måluppfyllelse 

 värdegrundsarbetet 

 utvecklingsområden 

 

 

2. Mål och budget 2012 (BUN/2011:132-018) 

Utbildningschef Lillemor Bylund informerar om förslag till mål för 2012 för 

barn- och utbildningsnämnden. Beslut kommer att tas vid barn- och 

utbildningsnämndens kommande sammanträde. 

 

 

3. Essunga kommun, information från ordföranden 

Ordförande Fredrik Lundgren (FP) informerar om arbetet med skolfrågor i 

Essunga kommun och deras lärdomar och erfarenheter.  

 

 

4. Information från utbildningschefen 

- Ingen information från utbildningschefen. 

 

 

5. Kontaktpolitikerrapport (BUN/2011:2-600) 
Inga kontaktpolitikerbesök har genomförts. 
 

 

6. Ärendebalanslista 

Ärendebalanslista inför kommande sammanträden, daterad 2011-09-07, 
meddelas för nämnden. Listan uppdateras kontinuerligt. 

______________________ 
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Anmälningsärenden 
 

 

Information 

 
Följande anmälningsärenden meddelas för nämnden. 
 

1. Hantering av offentlighetsprincipen, utbildning för förtroendevalda från 
PwC. 

 
2. Effektiva sammanträden, utbildning för ordförande och vice ordförande 

från PwC. 
 

3. Guide till nämnderna, Strängnäs kommun. 
 

4. Yttrande över samråd av förslag till detaljplaneprogram för södra Tosterö 
i Strängnäs kommun, 2011-08-22 (BUN/2011:102-214). 

 
5. Beslut från Justitieombudsmannen 2011-09-09 – Kritik mot Strängnäs 

kommun angående handläggningen av en framställning om utlämnande 
av allmänna handlingar (BUN/2010:258-609). 

 
6. Barnomsorgskö (BUN/2011:3-649), 2011-09-20.  

 
7. Samverkansprotokoll, 2011-09-20. 

______________________ 
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Läxhjälp 
 

 

Uppföljning 

 
Ärendet utgår och flyttas till kommande sammanträde. 
______________________ 
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Sommarskola 2011 
 

 

Uppföljning 

 
Ärendet utgår och flyttas till kommande sammanträde. 
______________________ 
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    Strängnäs kommun 

Nygatan 10 

645 80 Strängnäs 

Tel 0152-291 00 

Fax 0152-290 00  

kommunstyrelsen@strangnas.se 

www.strangnas.se 

Bankgiro 621-6907 

      

 

Handläggare 

Andreas Gydingsgård 

Tel. 0152-296 34  

 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

Grundskolans framtida organisation 

Bakgrund 

 
Översynen berör grundskolorna i Strängnäs stad, det vill säga Finningeskolan, 
Vasaskolan, Paulinska skolan, Karinslundskolan1 och 
Tosteröskolan. 
 
Utgångspunkten i översynen är att Finningeskolan, Vasaskolan och 
Tosteröskolan blir F-3-skolor. Utbildningskontoret föreslår vidare att 
Karinslundskolan och Paulinska skolan ska bli 4-9 skolor. 

 

Utifrån de befolkningsprognoser som tagits fram föreligger under perioden 2011-

2016 ett behov av nya skollokaler samtidigt som det finns ett lokalöverskott i 

kommunens grundskolor. 

 

Den nya skollagen med bland annat krav på lärarbehörighet gör att barn- och 

utbildningsnämnden behöver se över hur grundskolorna är organiserade. 

 

Syftet med omorganisationen är att resurserna styrs till pedagogisk verksamhet 

snarare än lokaler. Ytterligare en anledning till den föreslagna förändringen är att 

befintliga investeringsmedel i och med omorganisationen kan användas för att 

rusta upp de skolor som finns, och inte nybyggnation. 

Långbergsskolans (idag i Karinslundskolans lokaler) skolpliktsbevakningsområde 
(tidigare upptagningsområde) är i dagsläget området mellan järnvägen, gamla E4 
och ut till Malmby. På sikt kommer eleverna i området sannolikt att söka sig till 
närmare skolor, Finningeskolan och Vasaskolan, vilket kommer att medföra att 
dessa skolor inte räcker till. Dessutom sker utbyggnad i området kring Drottning 
Kristinas trädgårdar. 

En ny skola kommer att behöva byggas i detta område, alternativt en utbyggnad 
av både Vasaskolan och Finningeskolan, om ingen omorganisation sker  

Tosteröskolan kommer under den kommande femårsperioden att bli för trång om 
inte förskolan flyttas. Detta kommer att medföra behov av en ny förskola på 
Tosterösidan. 

                                                        
1 Utbildningskontoret använder i tjänsteutlåtandet genomgående namnet 
Karinslundskolan för att beskriva skolverksamheten i lokalerna på Sundbyvägen 7, där 
Långbergsskolan idag finns. 
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Trots dessa nya lokalbehov kommer en stor överkapacitet att finnas på både 
Paulinska skolan och Karinslundskolan.  

Under processen hittills i vår har samtal förts med rektorerna, vilka också haft i 
uppdrag att informera personalen. Kommunens barnombudsman har varit ute 
bland elevråden för att in hämta synpunkter från eleverna. Utbildningskontorets 
och barn- och utbildningsnämndens dialog med föräldrar är också en del av det 
pågående arbetet med att ta fram ett underlag för nämndbeslut. Information på 
kommunens webbplats, öppna nämndsammanträden och besök på 
områdesstyrelser hör också till de möjligheter invånarna har haft att ta del av den 
pågående processen. 

Inför det kommande beslutet har rektorerna vid de aktuella skolorna givits i 
uppdrag att lyfta underlaget med berörd medarbetare och elever i samband med 
skolstart. Ett informationsmöte kommer att hållas den 5 september, dit föräldrar 
bjuds in. Vid det mötet deltar representanter från nämnden, kontoret och 
rektorerna.  Erfarenheterna från mötet läggs in som komplettering till nämndens 
beslutsunderlag i september. 

Barn- och utbildningsnämnden har informerats vid nämndsammanträdet 2011-
05-17 och fört en vägledningsdiskussion i frågan. Förslagen till omorganisation 
behandlas på nämndsammanträdet 2011-08-23 som ett informationsärende. 
Ärendet blir sedan ett beslutsärende vid sammanträdet 2011-09-20. Den 
förändrade organisationen kommer att verkställas till hösten 2012, förutsatt att 
nämnden beslutar enligt förslaget. 
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Förslag 

 
Utgångspunkten i översynen är att Finningeskolan, Vasaskolan och 
Tosteröskolan blir f-3 skolor. Utbildningskontoret föreslår vidare att 
Karinslundskolan och Paulinska skolan blir 4-9 skolor. 
 

I utbildningskontorets förslag skulle eleverna fördela sig på de aktuella skolorna 

enligt nedan. Finningeskolan skulle utökas med cirka 75 elever från 

Karinslundskolan, Vasaskolan med cirka 75 elever från Karinslundskolan. 

Karinslundskolan och Paulinska skolan delar på eleverna i 4-9 från Finninge, 

Vasa, Paulinska, Tosterö och Karinslund. Notera att uppskattningen är gjord på 

dagens elevsiffror och avrundade till jämnt tjugofemtal. Siffrorna kommer sedan 

att påverkas ökande elevkullar och eventuella förändringar i de fristående 

skolornas organisationer. 
 
I kontorets underlag föreslås att de elever som idag går i förskoleklass och skolår 
1-4 ska få gå kvar i Karinslundskolan. Från och med skolstart i augusti 2012 
föreslås den enheten inte ta in förskoleklasser för att sedan successivt växa in i en 
framtida organisation. Under förutsättning att nämnden fattar beslut om två 4- 
9 skolor (en på Paulinska skolan och en på Karinslundskolan) har dessa 
klasser blivit skolår 4-8 på Karinslundskolan hösten 2015. Kontorets förslag 
syftar till att ta hänsyn till att dessa elever tidigare bytt lokaler. 
 
Förslag till ny skolorganisation, dagens elevsiffror  

 

Skola  Max 
antal  

Nuv. 
org.  

F-3  4-9  Ny org Antal  

Finninge  325  274  192  82  F-3  275  

Vasaskolan  325  250  171  80  F-3  225  

Tosterö  140  139  98  41  F-3  100  

Karinslund  350  225  150  75  4-9  300  

Paulinska  550  324   324  4-9  300 
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Beredning 

Utbildningskontorets utredning har haft följande huvudsakliga fokus: 

1. Befolkningsprognoser 
2. Översyn av lokalkapacitet 
3. Konsekvensanalys av nya statliga styrdokument, bland annat med krav 

på lärarbehörighet 
4. Översyn av skolskjutskostnader 
5. Renoveringar av grundskolorna 
6. Ekonomiska konsekvenser och finansiering för kommunen 
7. Skolledningsperspektiv - samtal med grundskolans rektorer 
8. Lärarperspektiv - samtal med grundskolans lärare och övrig personal 
9. Elevperspektiv - samtal med elevråden på de berörda skolorna 
10. Föräldraperspektiv - samtal med föräldrar till elever på de berörda 

skolorna 
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1. Befolkningsprognoser 

Befolkningsprognosen är framtagen av kommunledningskontoret under våren 
2011, och visar på följande framtidsutsikter för elever i grundskolan i Strängnäs 
kommun:  

 
Elever 6-11 år, perioden 2008-2016 
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Elever 12-15 år, perioden 2008-2016 

 

De kommande fem åren ökar befolkningen i åldersgruppen i kommunen enligt 

prognosen med cirka femhundra barn. Ökningen i Strängnäs stad beräknas till 

cirka fyrahundra. Ökningen sker främst i de lägre åldergrupperna, vilket ökar 

trycket på grundskolorna som tar emot elever i de tidiga skolåren.  
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2. Översyn av lokalkapacitet 

Kapaciteten har beräknats i samband med den tidigare skollokalsutredningen. 

Skola  Max antal 

elever 

Nuvarande 

elevantal 

Elever i skolår 

F-3  

Elever i skolår 

4-9  

Finningeskolan  325  274  192  82  

Vasaskolan 325  250  171  80  

Tosteröskolan  140  139  98  41  

Karinslundskolan  350  225  150  75  

Paulinska skolan 550  324   324  

Härads skola 90  76  49  27  

Lännaskolan 100  55  38  18  

Fogdö skola 100  80  60  20  

 I Strängnäs kommun finns idag en överkapacitet av skollokaler om ungefär 
femhundrafemtio platser. Av dessa finns drygt fyrahundra i Strängnäs stad. 
Överkapaciteten består i huvudsak av glesare klasser och inte av tomma klassrum 

Kvadratmeterytan per elev är idag ca 20,5. Riktvärde vid nybyggnation är ca 12-
14 kvm/elev. Årshyran per kvadratmeter uppgår till 877 kronor.  

Jämfört med rikssnittet har Strängnäs kommun relativt höga lokalkostnader per 
elev. Skolverket har officiell statistik från 2009, då kostnaderna är 800 kronor 
högre i Strängnäs kommun.  

Efter 2009 har ytterligare en fristående grundskola etablerats i kommunen, 
Gripsholmsskolan, och elevkullarna har minskat, vilket sammantaget lett till att 
lokalkostnaderna ökat ytterligare. 2009 var lokalkostnaden per elev 13 100 
kronor, 2010 var den 15 600 kronor. 2011 har den siffran ökat till 16 400 kronor. 
2009-2010 var det samma belopp på alla verksamheter, 2011 har det 
differentierats mellan grundskola och förskola. 

I en situation där kommunen behöver bygga nytt för att möta den ökade 
elevtillströmningen medför högre lokalkostnader även högre ersättningar till de 
fristående skolorna även om deras lokalkostnader inte ökat. Det beror på att de 
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fristående alternativen i resursfördelningssystemet erhåller en 
genomsnittskostnad för lokalhyror.  

Sammantaget minskar resurserna till den pedagogiska verksamheten i 
kommunala skolor, och det finns anledning att se över organisationen. 

3. Konsekvensanalys av nya statliga styrdokument, bland annat 
med krav på lärarbehörighet 

Den föreslagna omorganisationen med tre f-3 skolor och två 4-9 skolor skulle 
skapa tidigareskolor med behov av lärarkompetens som väl matchar den nya 
lärarutbildningen. Om fyra år kommer grundlärare med examen om 240 
högskolepoäng med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 examineras från 
bland annat Mälardalens högskola. Omorganisationen skulle också möjliggöra ett 
tydligare fokus på ämnes- och ämnesdidaktiska kompetenser i senareskolorna i 
centrala Strängnäs. Möjligheterna att skapa ett tillräckligt underlag för t.ex. 
lärare med kompetens i Hem- och konsumentkunskap och Moderna språk ökar i 
en omorganisation. 
 
Sett till Hem- och konsumentkunskap behöver alla skolor den lärarkompetensen i 
både i nuvarande situation och i fallet med tre f-3 skolor, två 4-9 skolor. I 
nuvarande situation är behovet i tidigareskolorna försvinnande litet – 0,08 %, 
eller 80 minuter i veckan.  Här framstår lösningen med tre f-3 skolor och två 4-9 
skolor vara det bästa, eftersom de två senareskolorna då skulle ha behov av 
knappt en halvtid vardera, medan det inte föreligger något behov av 
lärarkompetensen i detta ämne i tidigareskolorna. 
 
Samma resonemang kan föras om ämnet Moderna språk, dvs. Franska, Spanska 
och Tyska. Språken är olika attraktiva – Spanskan är mest attraktiv. Rektorer på 
de olika skolorna ser i den framtida planeringen svårigheter i att kunna erbjuda 
de språk som eleverna vill ha, eftersom grupperna blir för små. Ur ett 
elevperspektiv framstår det som mer attraktivt med två 4-9 skolor, eftersom 
möjligheterna att då kunna erbjuda samtliga moderna språk på de olika skolorna 
ökar.  
 
Det pågår en kartläggning av vilka behörigheter som finns på respektive skolor. I 
förstone är enheter med skolår 7-9 kartlagda, och så långt visar kartläggningen 
att behoven ser olika ut i olika skolor. Vissa lärare kommer att behöva 
fortbildning för att kunna undervisa i alla de ämnen som de gör idag, andra lärare 
behöver fortbildning för att kunna ta emot elever i de skolår som finns på skolan.  
 
Kontorets arbete kommer att intensifieras på detta område i början av 
höstterminen. Syftet är att i samarbete med Mälardalens högskola och andra 
aktörer erbjuda goda utbildningsalternativ för de befintliga medarbetare i 
organisationen som har behov av lärarfortbildning.  
 
De nya statliga reformerna på skolområdet kommer bland annat att innebära att 
elever får betyg i skolår 6 och att nationella prov genomförs i skolår 3, 6 och 9. En 
omorganisation till tre f-3 skolor och två 4-9 skolor möjliggör för skolan och 
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eleverna att formativt arbeta i riktning mot dessa avstämningar av 
kunskapsutvecklingen.  
 

4. Översyn av skolskjutskostnader 

Gällande bestämmelser för skolskjutsar i Strängnäs kommun beslutades 2009-
10-01 (BoU § 165/2009). 

Eleven har rätt till skolskjuts utifrån hur långt det är från hemmet till basskolan. 
Avståndsgränserna är endast ett riktmärke och avser den sträcka eleven själv får 
ta sig. 

Skolår Avstånd 
Från förskoleklass till och med skolår 3 2 km 
Skolår 4 - 6 4 km 
Skolår 7 - 9 5 km 

Avståndsbedömning görs utifrån hela bebyggelsegrupper som inte delas. 
Avståndet räknas från basskolan fram till områdesgränsen. Skolskjuts beviljas ej 
till och/eller från skolbarnomsorg. Mellan basskola och skolbarnomsorg kan 
skolskjuts beviljas i vissa fall. Skolskjuts beviljas till basskolan samt till annan 
skola om detta inte medför merkostnader. Skolskjuts beviljas mellan hemmet och 
basskolan. Med hemmet avses folkbokföringsadressen och/eller annan adress där 
eleven stadigvarande vistas inom kommunen. Möjlighet finns att bevilja 
skolskjuts under del av läsår om det av trafiksäkerhetsskäl är motiverat.  

Rektor beslutar och kan i särskilda fall göra avsteg från gällande regler. Om 
skolan anvisar eleven till annan skola än basskolan beviljas skolskjuts om övriga 
kriterier uppfylls. Ingen elev skall behöva ha omotiverat lång tid för resor till eller 
från basskolan. Väntetiden vid skolan bör inte överstiga 30 minuter. Vid längre 
väntetid skall det finnas möjlighet att vistas inomhus samt ansvarig personal att 
vända sig till. 

Elever i skolår 5 i F-5/6 skolor samt elever i skolår 9 som under året flyttar till 
annat upptagningsområde behåller rätten till skolskjuts. 

I Strängnäs kommun har elever och deras föräldrar fritt skolval. Respektive skola 
har emellertid ansvar för ett område inom vilket skolplikten för de som bor där 
ska bevakas, ett s.k. skolpliktsbevakningsområde. Alla elever i området får välja 
skola fritt, men skolan ansvarar inom sitt område för att alla elever däri går i 
någon skola. 

Skolskjutsfrågan är förknippad med vilka skolpliktsbevakningsområden 
respektive skola har. I kontorets underlag föreslås följande principer för 
områdesindelning: 

 De elever som idag finns på Karinslundskolan kommer fortsättningsvis att 
ha rätt till skolskjuts enligt tidigare beslut 
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 Elever som går i skolår F-3 och som tidigare haft Långbergsskolan som 
basskola hör framöver till Vasaskolan 

 För elever i Finningeskolans skolår F-3 förblir området oförändrat 

 För elever i Tosteröskolans skolår F-3 förblir området intakt 

 Paulinska skolans skolår 4-9 tar över områdena för Vasa (inklusive gamla 
Långbergsområdet) och Finninge 

 Karinslundsskolans skolår 4-9 tar över områdena för Tosterö, Fogdö och 
Härad 

Skolskjutskostnaderna beräknas öka med 230 tkr när den nya skolorganisationen 

är helt genomförd.  

 
Skolskjutsar, konsekvenser vid förändrad skolorganisation 

 

Karinslundskolan 

 

Skola Skolår Bedömning Tkr 

Tosteröskolan F-3 Ingen förändring 0 

Fogdö skola F-5 Ingen förändring 0 

Härad skola F-5 Ingen förändring 0 

Karinslund 4-9 Tosteröeleverna får oförändrade resor i skolår 4-5 

medan resorna i skolår 6-9 blir kortare (tidigare 

Paulinska skolan). Mest busselever i skolår 6-9 som 

inte påverkar kostnaderna. 

 

Fogdöeleverna får längre resor i skolår 6-9 till 

Karinslund (tidigare Paulinska skolan). 

Busskostnaderna blir oförändrade men några få 

taxielever får längre resor. 

 

Häradseleverna får längre resor i skolår 6-9 till 

Karinslund (tidigare Paulinska skolan). 

Busskostnaderna blir oförändrade men taxielever 

får längre resor. 
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Paulinska skolan 

 

Skola Skolår Bedömning Tkr 

Vasaskolan F-3 Ingen förändring 0 

Långbergsskolan F-3 Ingen förändring 0 

Finningeskolan F-3 Ingen förändring 0 

Paulinska skolan 4-9 Vasaeleverna får oförändrade resor till Paulinska 

skolan eftersom skolorna ligger så nära varandra. 

 

Långbergseleverna får ca 800 m längre till skolan. 

Ingen merkostnad för busselever. Några få 

taxielever får längre resor. 

 

Finningeeleverna är inte skolskjutsberättigade till 

Paulinska skolan 

0 

 

 

20 

 

 

 

0 

Kostnadsförändringar bedöms vara relativt liten när organisationen är helt 

genomförd. Orsaken är att busseleverna kostar lika mycket oavsett hur långt de 

åker. Några taxiresor måste förlängas för främst elever från Härad och i viss mån 

Fogdö. 

Kostnaden för skolskjutsar för de elever som flyttat från Långbergsskolan till 
Karinslundskolan och som tidigare beviljats föreslås kvarstå. En justering av 
kostnaden sker emellertid i och med att eleverna blir äldre och därmed faller 
inom andra avståndsbedömningar. 

Kostnaderna för att skjutsa elever mellan Långberget/vårdcentralen och 

Karinslundskolan uppgick under läsåret 2010/2011 till 1 264 tkr, vilket innebar 

en merkostnad om 632 tkr.     

 

En skolskjutsupphandling har genomförts enbart för läsåret 2011/2012. 

Upphandlingen har resulterat i att körningarna mellan Långberget/vårdcentralen 

och Långbergsskolan/Karinslund inte har kunnat samordnas på samma sätt som 

tidigare, då andra transportörer har fått en större andel av skolskjutsuppdragen.  

 

Den genomförda upphandlingen omfattar perioden 2011-07-01 t.o.m. 2012-07-31 

vilket motsvarar 13 månader inklusive sommarlov. Kostnaden för uppdraget inkl. 

den förlängda avtalsperioden blir 2 800 tkr.  

 

En ny upphandling kommer att genomföras under hösten och vintern där de nya 

avtalen kommer att börja gälla från hösten 2012. Det är svårt att bedöma om den 

höga kostnaden kvarstår efter denna upphandling, men med det som 

utgångspunkt och en successiv avtrappning bör kostnadsavvecklingen se ut på 

följande sätt: 
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Läsår Kostnad, tkr 

2011/2012 2 800 

2012/2013 2 200 

2013/2014 1 600 

2014/2015 1 100 

2015/2016 1 100 

2016/2017 600 

Totalt 9 400 

 

Utgångspunkten har varit att de elever som går på Långbergsskolan 2011/2012 

får gå kvar med samma möjligheter till skolskjuts som idag t.o.m. skolår 5. Det 

innebär att de som börjar i förskoleklass hösten 2011 börjar skolår 5 hösten 2016. 

Från skolår 6 är Paulinska skolan basskola och Karinslundskolan val av annan 

skola.  

5. Renoveringar av grundskolorna 

Anpassningar av skolmiljöer, såväl inne som ute, är nödvändiga. De samtal som 

förts med personal och elever utifrån en behovsbeskrivning av lokalanpassningar 

på Paulinska skolan kommer att komplettera denna text inför nämndens beslut i 

september.  

 

När beslut är fattat vidtar en mer detaljerad översyn av miljöerna tillsammans 

med t.ex. arkitekt och fastighetsbolaget, så att dessa anpassas efter barnens ålder 

och önskemål. 

Den politiska majoriteten i Strängnäs kommun har presenterat sitt förslag till 
budget för 2012. Budgetförslaget innehåller bland annat förslag om stora 
satsningar på en omfattande renovering av kommunens skollokaler de 
kommande åren. 

De planerade och pågående renoveringarna anpassas till dessa satsningar. Det 
handlar i centrala Strängnäs framförallt om renoveringen av Vasaskolan och av 
Paulinska skolan. 

Det lokalöverskott som idag föreligger kommer i samband med renovering av 
bl.a. Vasaskolan kunna användas för evakuering av verksamheten under 
pågående arbete. 

6. Ekonomiska konsekvenser och finansiering för kommunen 

Om inte en omorganisation genomförs kommer en ny skola, alternativt en 

utbyggnad av både Vasaskolan och Finningeskolan, att behöva byggas i detta 

område, med ökade lokalkostnader som följd. En nyetablering av en skola 

beräknas kosta 30 000 kronor per kvadratmeter. En utbyggnad av en av skolorna 

beräknas kosta ungefär detsamma per kvadratmeter. Utbildningskontoret 
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beräknar att en ny skola på 4000 kvadratmeter medför en kostnad om 120 

miljoner kronor. En utbyggnad i samma omfattning skulle sänka kostnaderna 

något eftersom vissa ytor då kan effektiviseras. 

   

Tosteröskolan blir även den för trång om inte förskolan flyttas. Detta kommer att 

medföra behov av en ny förskola på Tosterösidan inom 5 år. I pågående 

projekteringar av förskolor i kommunen beräknas en nyetablering av en förskola 

kosta ungefär 6 miljoner kronor per avdelning.  

 

Trots dessa nya lokalbehov kommer en stor överkapacitet att finnas på både 

Paulinska skolan och Karinslundskolan.  

7. Skolledningsperspektiv - samtal med grundskolans rektorer 

Under processen under våren 2011 har samtal förts med rektorerna, vilka också 
haft i uppdrag att informera personalen. Inför det kommande beslutet har 
rektorerna vid de aktuella skolorna givits i uppdrag att igen lyfta underlaget med 
berörd medarbetare och elever i samband med skolstart. 

I samtal med rektorer för de kommunala grundskolorna i Strängnäs kommun 

framför flera rektorer argument kring lärarbehörighet som ett skäl för F-3skolor 

och två 4-9 skolor. 

 

Törnsén (Succesful Principal Leadership, 2009) pekar på betydelsen av att skapa 

förutsättningar för ett framgångsrikt rektorsskap. Ett avgränsat ansvarsområden 

hör till de förutsättningarna.  Törnséns resonemang får stöd i Skolinspektionens 

kvalitetsgranskning av rektors pedagogiska ledarskap från 2010.  

 

De rektorer som satsar på ett verksamhetsnära förbättringsarbete med 

fokus på ett litet antal mål med höga ambitioner, kompetensutveckling för 

lärarna i linje med målen, lärarsamarbete och rektor som pedagogisk 

ledare, tycks lyckas bra. Med det räcker inte att rektor tolkar de nationella 

målen och formulerar ett antal utvecklingsmål för skolan utifrån det. 

Rektor måste också kommunicera dem till medarbetarna, aktivt arbeta 

med att förverkliga de överenskomna målen i samarbete med lärarna och 

själv delta i lärandet under förbättringsarbetet. (Skolinspektionen rapport 

2010:15, s 42f) 

 

En omorganisation med tre f-3 skolor och två 4-9 skolor innebär att 

skolledarresursen i kommunen styrs till att omfatta färre skolår i de tidigare åren 

och fler i de senare åren.  

 

Kontoret träffar de fristående alternativen regelbundet för information och 

dialog. Vid det senaste mötet i maj informerades om de tankar som återfinns i 

underlaget kring demografi, lokaler och pedagogik.  
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8. Lärarperspektiv - samtal med grundskolans lärare och övrig 

personal 

Samtalen med berörd personal har genomförts dels under våren 2011 och i 
samband med skolstarten i augusti 2011. 
 
En typ av synpunkter som framkommit i samtalen har rört oro för hur en 
omorganisation påverkar den enskildes anställning i kommunen. Farhågor om att 
en omorganisation innebär en anställning på flera skolor med behov av 
transporter mellan enheterna är ett exempel på dessa synpunkter. 
 
Omorganisationen görs för att kunna möta en förväntad ökning av 
elevkullar i kommunen. Tillsvidareanställd personal har en anställning i 
kommunen, och eventuella förflyttningar kommer att planeras och genomföras i 
nära samarbete med berörda och fackliga organisationer. 

 

En del av Utbildningskontorets möten med enheterna under våren 2011 har 

fokuserat på Sveriges kommuner och landstings Öppna jämförelser. Den senaste 

– Grundskola 2011 Tema matematik – pekar ut ett antal faktorer som leder till 

framgångsrik skolutveckling. Essunga kommun, till exempel har strukturer för att 

tydliggöra kärnverksamheten för de som arbetar i organisationen. Berg och 

Sollentuna kommuner lyfts fram för sitt arbete med att utveckla system för att 

kolleger lär av varandra och stöttar varandra utifrån olika kompetens och 

erfarenheter. En kommande omorganisation måste ta fasta på de goda exempel 

på framgångsrika skolkommuner som lyfts fram i denna och andra rapporter.  

 

En organisation med två 4-9 skolor skapar ökade möjligheter att lärarkolleger 

med ansvar för till exempel matematikundervisningen utnyttjar varandras 

kompetens i arbetet med ökad måluppfyllelse för eleverna, vilket också förbättrar 

möjligheterna för en långsiktig strategi för elevernas kunskapsutveckling på den 

egna skolan. 

 

Det finns anledning att bygga strukturer som möjliggör en större spridning av 

lärarkompetenser mellan olika skolår. En jämförelse av resultat på ämnesprov i 

matematik i skolår 3, meritvärdet i skolår 9 och i slutbetyg efter tre år i 

gymnasieskolans, utifrån variabeln föräldrars utbildningsbakgrund, visar att 

elevernas resultat blir alltmer beroende av föräldrars utbildningsbakgrund ju 

äldre eleverna blir. 
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Den föreslagna omorganisationen förväntas resultera i ett tydligare fokus bland 
lärare på f-3 skolorna på den i forskningen så väletablerade uppfattningen att 
tidig läs- och skrivutveckling samt den tidiga matematiska utvecklingen är 
avgörande för elevens kommande skolframgångar. 

9. Elevperspektiv - samtal med eleverna på de berörda skolorna 

Utbildningskontoret har gjort analyser av kunskapsresultat och resultat från de 
elevenkäter som genomförs årligen kring bl.a. trivsel och trygghet. Analyserna 
visar at det inte går att dra några generella slutsatser kring att den ena 
organisationen är att föredra framför den andra. 

Strängnäs kommuns lokala barnombudsman har under våren haft i uppdrag att 
fråga eleverna vad de tycker om förslaget. Elevernas svar har sammanställts och 
sammanfattas nedan: 

 I stort tycker flera av barnen att det är bra att pengarna inte går till hyra 
av lokaler utan till undervisningen.  

 Det finns å ena sidan en oro kring att byta skola så tidigt, å andra sidan en 
tanke om att det blir långtråkigt att gå kvar i tidigareskolan så länge. 

 Det upplevs som positivt att det finns flera senareskolor i kommunal drift 
att välja bland. 

 Eleverna föredrar två 4-9 skolor, jämfört med en 4-6 skola och en 7-9 
skola. 

 Eleverna är vidare noga med att påpeka att de yngre barnen ska vara i 
särskilda delar av huset så att de känner sig trygga. 
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 Om det blir färre elever i högstadiet och fler elever från mellanstadiet i 
Paulinska skolan kanske klimatet ändras en del.  

 Flera elevgrupper pekar på behovet av att anpassa skolgården på 
Paulinska skolan. 

Utbildningskontoret samlar i augusti en grupp elever från Finningeskolan, 
Vasaskolan och Paulinska skolan för att ta fram en behovsbeskrivning kring hur 
de vill att skolgården ska utformas samt kring hur man skulle kunna lösa 
placering av yngre skolår i lokalerna.  

10. Föräldraperspektiv - samtal med föräldrar till elever på de 
berörda skolorna 

Ett spörsmål i samtalen med berörda föräldrar har varit huruvida det finns 
problem med att ha så unga elever som fjärdeklassare på en tidigare 6-9skola? 

Barn- och utbildningsnämndens mål med utbildningsverksamheten är att alla 
skolor skapar trygga och trivsamma pedagogiska miljöer för elever och personal, 
alldeles oavsett organisation i kommunen. Ett pågående utvecklingsarbete kring 
dessa frågor fortsätter naturligtvis in i en ny organisation också. 

Det pågår en rad olika utvecklingsarbeten för att åstadkomma en tryggare 
skolmiljö, på bland annat Paulinska skolan, och på flera områden har 
utvecklingen redan varit positiv.  

I planerna ligger att arbetslagen i höst kommer få handledning för att stärka det 
kollektiva arbetet kring förhållningssätt mm, genom stöd från kommunens 
resurscentrum.  

Strängnäs kommun deltar i ett forskningsbaserat pilotförsök som heter 
Skolbarometern. Projektet syftar till att utveckla svaret på frågeställningen  

”Hur ska den lokala skolan i kommunen kunna leva upp till skollagens krav 
att utbildningen skall vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”?  

Skolbarometern är en skolenkät framtagen av skolforskarna docent Ulf Blossing 
och professor Tomas Kroksmark, i samarbete med Patrik Larsson, docent i 
arbetsvetenskap, Gebrenegus Ghilagaber, docent i statistik samt sex kommuner 
och Information Tools Scandinavia AB. Skolbarometern är baserad på aktuell och 
relevant skolforskning och bygger på analyser av ett flertal kommuners 
nuvarande enkäter. Syftet med utvecklingsprojektet Skolbarometern var att, på 
vetenskaplig grund, ta fram en skolenkät som fokuserar på elevernas lärmiljö och 
ger ett relevant underlag för förbättringsarbetet på den enskilda skolan.. 
Skolbarometern består av två delar. Den ena delen riktar sig till eleverna och ger 
ett underlag för bedömning av elevernas lärmiljö. Den andra delen, som riktar sig 
till lärarna, belyser skolans förbättringskapacitet. 

De arbeten som redan är igångsatta och de kommande kommer att utveckla 
skolorna i positiv riktning. De erfarenheter som finns från tidigare 
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omorganisationer och det pågående utvecklingsarbetet sprids till andra enheter i 
en kommande omorganisation. 

Uppföljning 

Omorganisationen kommer att följas upp i barn- och utbildningsnämnden inom 

ramen för delårsbokslut och bokslut för året. 

 

 

 

 

 

Lillemor Bylund Andreas Gydingsgård  

Kontorschef Verksamhetschef grundskola 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

Analys av elevenkätens resultat 2011 

Grundskolans elever skolår 4, 5 och 8 

 

Föreliggande analys av elevenkäternas resultat handlar huvudsakligen om 

förändringar på indexnivå utifrån kommunens samlade resultat. Denna fördjupas 

ytterligare i delårsbokslutet och kompletteras med den analys som respektive 

grundskola genomför utifrån resultaten på enhetsnivå. 

 

I Barn- och utbildningsnämndens mål för 2011 återfinns en målsättning kopplad 

till det kommunövergripande målet Tryggheten ökar och hälsan förbättras hos 

kommuninvånarna: 

 

Övergripande mål Nämndmål Indikatorer 

 

Tryggheten ökar och 

hälsan förbättras hos 

kommuninvånarna 

Andel barn/elever som 

känner sig sedda och 

trygga i förskola/skola 

ökar 

95 % av eleverna i 
grundskolan känner sig 
trygga i skolan 

 

 

På kontorsövergripande nivå och för grundskolan finns ett antal aktiviteter som 

ska leda till en ökad måluppfyllelse: 

 

Nämndmål Aktiviteter 

Andel barn och elever som 

känner sig sedda och trygga i 

förskola/skola ökar 

 

Likabehandlingsplaners årliga revidering följs 

upp 

Dramapedagog fortsätter att arbeta med 

forumspel i lärarlag och elevgrupper för att 

utveckla attityder och förhållningssätt 

Fortsatt diskussion om värdegrundsfrågor. 

Samtlig personal deltar i kommunens 

värdegrundssamtal 

 

I rektorsgruppen för grundskolorna har en arbetsgrupp tillsatts kring ovan 

nämnda aktiviteter. Gruppen har i uppdrag att 

 Följa upp Likabehandlingsplaners årliga revidering på skolorna 

 Följa upp värdegrundsdiskussionerna på skolorna 
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 Följa upp arbetet med Friends och övriga metoder för trygghet och trivsel 

Den dramapedagog som under året är anställd för att tillsammans med arbetslag, 

elever och skolledningar arbeta med värdegrundsuppdraget har under våren 2011 

arbetat huvudsakligen i tre skolor – Paulinska skolan, Åkerskolan och 

Lännaskolan. Under höstterminen kommer detta arbete följas upp tillsammans 

med berörda på skolorna, och de erfarenheter som dragits spridas till övriga 

skolor. 

 

Måluppfyllelse 

Sett till resultaten för vårterminen 2011 når grundskolorna inte Barn- och 

utbildningsnämndens mål.  

 

Av eleverna i skolår 4-5 svarar 94,2 % att det stämmer mycket bra eller bra på 

påståendet Jag trivs och känner mig trygg under lektionerna. Förra året var den 

andelen 93 %. På påståendet Jag trivs och känner mig trygg under rasterna 

svarar 91,4 % att det stämmer mycket bra eller bra, jämfört med 90,5 % år 2010. 

 

Av eleverna i skolår 8 svarar 87 % att det stämmer mycket bra eller bra på 

påståendet Jag trivs och känner mig trygg under lektionerna. Förra året var den 

andelen 90,5 %. På påståendet Jag trivs och känner mig trygg under rasterna 

svarar 85,5 % att det stämmer mycket bra eller bra, jämfört med 93 % år 2010. 

 

Trenden är positiv för elever i skolår 4-5. I skolår 8 ser vi en minskning av den 

upplevda tryggheten på såväl lektioner som på rasterna. Framförallt 

rastverksamheten upplevs som mindre trygg av de äldre eleverna. 

 

Enkäternas genomförande 

Utbildnings- och kulturkontoret har under perioden 2008-2011 genomfört 

enkätundersökningar i följande verksamheter:  

 

• Förskola (föräldrar) 

• Grundskola år 4-5 samt år 8 (elever och föräldrar) 

• Fritidshem - förskoleklass och år 2 (elever och föräldrar)  

• Gymnasiet år 2 (elever)   

 

Enkäterna har genomförts via e-post och Internet. Enkäterna har genomförts 

som totalundersökningar, det vill säga samtliga elever och föräldrar i de 

utvalda åldersklasserna har erbjudits möjlighet att svara.  

 

Undersökningarna omfattar samtliga förskolor och skolor i kommunen, både 

kommunala och fristående verksamheter. 
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För att mer överskådligt kunna presentera och analysera resultaten har index 

använts. Varje påstående (delfråga) och delområde ingår med lika “vikt” i 

respektive index.  

 

För att kunna beräkna medelvärden har svarsalternativen värderats enligt. 

Stämmer mycket bra 4, stämmer bra 3, stämmer inte så bra 2 och stämmer 

dåligt 1 (vet ej svar räknas inte in). När det gäller mobbning är värdena 

omkastade då det är ett negativt påstående.  

 

Utbildningskontoret analyserar enkätresultaten på indexnivå. De kommunala 

grundskolorna har i uppdrag att analysera resultaten på skolnivå och presentera 

en förklaring till varför trenden ser ut som den gör på respektive enhet. Denna 

analys presenteras i delårsbokslutet för Bar- och utbildningsnämnden i 

september, 

 

Nedan redovisas analysen av resultaten för elever i skolår 4-5 respektive skolår 8 

på kommunnivå: 

 

Analys av elevenkätresultat elever skolår 4-5 
 

Totalindex för elever i skolår 4-5 

 

Index 2008 2009 2010 2011 

Trygghet och trivsel, värdegrund och 

arbetsmiljö 

3,32 3,38 3,28 3,33 

Skolans mål och bedömning  3,37 3,38 3,38 3,4 

Undervisning, lärande och eget inflytande 3,25 3,32 3,26 3,29 

Resultat  3,6 3,65 3,53 3,56 

Stöd och stimulans  3,51 3,55 3,41 3,49 

Utvärdering  2,74 2,79 2,85 2,87 

 

På samtliga index för 2011 ökar värdet från 2010. Störst är ökningen på index 

Stöd och stimulans, där värdet ökar med 0,08, och Trygghet och trivsel, där 

ökningen är 0,05. En minskning av indexvärden mellan 2009-2010 tycks därmed 

ha brutits och trenden pekar nu uppåt.  

 

På området Utvärdering fortsätter den positiva trenden. Skolornas arbete med 

att låta eleverna utvärdera sitt arbete och tillsammans analysera resultat leder till 

en positiv utveckling. 
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Respektive index innehåller ett antal frågor. En analys av respektive frågor ger 

vid handen att på området Trygghet och trivsel är det framförallt upplevelsen av 

lektionerna som har utvecklats i en positiv riktning för eleverna i skolår 4-5. 2010 

angav 93 % av de svarande eleverna i skolår 4-5 Stämmer bra eller Stämmer 

mycket bra på påståendet att de trivs och känner sig trygga under lektionerna. 

2011 är den andelen 94,2 %.  Upplevelsen av att det är lugnt på lektionerna är 

2011 49 %. 91,4 % uppger att trivsel och trygghet på rasterna är Bra eller Mycket 

bra. En vidare analys krävs av varför 93 % trivs och är trygga på lektionerna, 

medan endast 49 % upplever att det är lugnt på lektionerna. 

 

Analys av elevenkätresultat elever skolår 8 
 

Totalindex för elever skolår 8 

 

Index 2008 2009 2010 2011 

Trygghet och trivsel, värdegrund och 

arbetsmiljö 

2,88 2,97 3,05 2,9 

Skolans mål och bedömning 2,92 3,00 3,09 3,01  

Undervisning, lärande och eget inflytande 2,74 2,79 2,87 2,77 

Resultat 3,14 3,16 3,23 3,14 

Stöd och stimulans 2,92 3,00 3,04 2,93 

Ledning och organisation 2,58 2,83 3,02 - 

Utvärdering 2,40 2,53 2,62 2,47 

 

För elever i skolår 8 redovisas en minskning av samtliga index (för Ledning och 

organisation saknas index för 2011). Index för Trygghet och trivsel står för den 

största minskningen.  

 

Efter en tidigare ökning under perioden 2008-2010 redovisas nu en minskning 

av indexnivåer till ungefär 2009 års nivåer. 

 

Sammanfattande analys 

Skolforskning, bl.a. Lennart Grosin om framgångsrika skolor, visar att de mest 

framgångsrika skolorna utmärktes av en tydlig och konsekvent tillämpad ansats i 

hela skolan beträffande elevernas sociala uppträdande. De vuxna hade och 

demonstrerade tydliga och höga förväntningar på elevernas uppförande.  Ett 

sådant socialt klimat kan ses som ett nödvändigt villkor för effektiv undervisning 

och inlärning. De positiva effekterna kommer sannolikt till stånd genom högre 

närvaro, bättre uppförande och motivation hos eleverna vilket i sin tur leder till 

fler undervisningstillfällen och bättre inlärningsmöjligheter.  
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När det gäller index Trygghet och trivsel  är trenden positiv för elever i skolår 4-

5. I skolår 8 ser vi en minskning av den upplevda tryggheten på såväl lektioner 

som på rasterna. Framförallt rastverksamheten upplevs som mindre trygg för de 

äldre eleverna. Senareskolorna behöver därför vidare undersöka hur de vuxnas 

gemensamma förhållningssätt till elevernas sociala situation ser ut. En annan 

viktig del av den fortsatta analysen är hur delaktiga eleverna själva är i 

utformandet av skolvardagen. 

 

Forskningsresultat pekar på att ett elevfokuserat arbetssätt kan ses som en 

indikator på en positiv känslomässig miljö och att inlärningssituationerna är 

glädjefyllda, något som sannolikt ökar elevernas motivation. Det handlar om 

elevernas upplevelse av sig själva som individer i skolmiljön och kvaliteten i 

elevernas upplevelser och erfarenheter av undervisningen. De positiva 

upplevelserna får sannolikt goda effekter på närvaro och uppförande.  

 
Elevernas upplevelse av att de får veta hur det går för dem i skolarbetet, av att 
utvecklingssamtalen handlar om hur eleverna kan förbättra sina skolresultat mm, 
vilket redovisas i index Resultat skiljer sig mellan de yngre och de äldre eleverna. 
Också på områden som Skolans mål och bedömning samt Undervisning, lärande 
och eget inflytande finns skillnader mellan hur de yngre och de äldre eleverna 
upplever sin skolsituation.  
 
Det finns inget stöd i forskningen om framgångsrika skolor för att ett starkt 
elevinflytande, särskilt i undervisningen, leder till bättre elevprestationer. 
Tvärtom har man funnit ett negativt samband mellan elevinitiativ och 
prestationer på lågstadiet samt att eleverna tenderar att värdera de moment i 
undervisningen i vilka lärarna är direkt involverade som mer betydelsefulla än de 
där de styr arbetet själva.  
 
Däremot uppmuntras eleverna i framgångsrika skolor att ta ansvar för sina 
studier. Men det ska ses i ljuset av att man är noga med att ge eleverna stimulans 
oavsett på vilken nivå de befinner sig och att man är flexibel vad gäller 
undervisningsmetoder.  

 

Arbetet med bland annat utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner 

måste därför förbättras. En tydligare koppling till elevernas förståelse av det 

planerade arbetet är det förväntade resultatet av ett sådant utvecklingsarbete.  
 
För att elever ska få den hjälp de behöver är det viktigt att läraren får en ständig 
feedback om elevernas förståelse får lektionens tema genom att aktivera alla 
elever och att skapa en dynamik i klassrummet som främjar aktivt deltagande och 
risktagande och där ömsesidig respekt gör att ingen känner att de inte vågar 
delta. Generellt finns det en grupp elever som inte får den hjälp och stöd som de 
skulle behöva och som de har rätt till. Skolorna bör initiera en diskussion kring 
detta problem för att försöka hitta en lämplig lösning.  

 

Index Stöd och stimulans  visar på stora skillnader i upplevelser mellan yngre och 

äldre elever. 2011 svarade 71 % av eleverna i skolår 8 att det stämmer bra eller 
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mycket bra att de får det stöd och den hjälp jag behöver för att göra framsteg och 

nå skolans mål. Motsvarande siffra för 2011 är 80,4 %. För eleverna i skolår 4-5 

är siffran för 2011 91,4 %, jämfört med 88,7 % år 2010.  

 

Den positiva utvecklingen av området Utvärdering i skolår 4-5 motsvaras av en 

minskning för eleverna i skolår 8. De positiva erfarenheterna av tidigareskolornas 

arbete med att låta eleverna utvärdera sitt arbete och tillsammans analysera 

resultat måste spridas uppåt till senareskolorna. En fördjupad analys av detta 

arbete behöver ske också på skolor som har elever både i skolår 4-5 och i skolår 8. 

 

Kommunens genomförande av enkäter under flera år möjliggör 2011 för första 

gången en mer longitudinell studie av hur eleverna upplever sin skolsituation. 

Elever som 2011 svarat på enkäten i skolår 8 svarade på enkäten i skolår 5 år 

2008.  En jämförelse kan därför göras av hur eleverna upplevde skolsituationen 

för tre år sedan och hur de nu upplever den. Följande bild framträder: 

 

Index 2008 2011 

Trygghet och trivsel, värdegrund och arbetsmiljö 3,32 2,9 

Skolans mål och bedömning  3,37 3,01  

Undervisning, lärande och eget inflytande 3,25 2,77 

Resultat  3,6 3,14 

Stöd och stimulans  3,51 2,93 

Utvärdering  2,74    2,47 

 

Resultattrenden är vikande. På samtliga indexområden har eleverna en sämre 

upplevelse av skolsituationen när de går i skolår 8 än när de går i skolår 5. Störst 

minskning redovisas för indexområdet Stöd och stimulans.  

 

Resultaten för 2008 innehåller emellertid också elever i skolår 4, dvs. de som är 

ett år yngre och nu går i skolår 7, varför en jämförelse mellan de båda resultaten 

ska göras med viss försiktighet. 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Gydingsgård 

Verksamhetschef grundskola 
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� Procent Antal

Mariefreds skola 0% 0

Paulinska skolan 100% 94

Stallarholmsskolan 0% 0

Åkerskolan 0% 0

Asken, friskola 0% 0

Montessori, friskola 0% 0

Roggeskolan, friskola 0% 0

Svarande 94

Inget svar 0
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� Procent Antal

Flicka 53,8% 50

Pojke 46,2% 43

Svarande 93

Inget svar 1
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� Stämmer
mycket bra

Stämmer
bra

Stämmer
inte så bra

Stämmer
dåligt

Vet ej Medel Svarande
Inget
svar

Jag trivs och känner mig trygg under
lektionerna

27,3% 53,4% 10,2% 8% 1,1% 3,01 88 6

Jag trivs och känner mig trygg under rasterna 35,2% 44,3% 10,2% 6,8% 3,4% 3,12 88 6

Elever och lärare visar respekt för varandra 5,7% 33% 28,4% 26,1% 6,8% 2,2 88 6

Jag har varit utsatt för mobbning eller annan
kränkande behandling i skolan under detta

läsår
10,2% 10,2% 9,1% 65,9% 4,5% 1,63 88 6

Det finns elever som ser till att ingen blir
mobbad

11,4% 30,7% 25% 8% 25% 2,61 88 6

Jag vet vilka vuxna på skolan som ser till att
elver inte blir mobbade

19,3% 44,3% 13,6% 9,1% 13,6% 2,86 88 6

Skolan har klara och tydliga regler för arbete
och trivsel

19,3% 47,7% 18,2% 13,6% 1,1% 2,74 88 6

De vuxna reagerar när någon bryter mot
regler och rutiner

17% 37,5% 22,7% 19,3% 3,4% 2,54 88 6

Skolan har bra fysisk miljö 5,7% 33% 29,5% 17% 14,8% 2,32 88 6

Jag kommer i tid till lektioner och möten 34,1% 48,9% 11,4% 4,5% 1,1% 3,14 88 6

Vår studiemiljö är lugn och harmonisk 5,7% 14,8% 39,8% 30,7% 9,1% 1,95 88 6

Mitt självförtroende utvecklas och förbättras i
skolan

13,6% 34,1% 21,6% 11,4% 19,3% 2,62 88 6

Totalt 2,56 88 6

� Stämmer
mycket bra

Stämmer
bra

Stämmer
inte så bra

Stämmer
dåligt

Vet ej Medel Svarande
Inget
svar

Vi pratar om skolans mål och
betygskriterier när vi planerar vårt arbete

19% 53,6% 15,5% 4,8% 7,1% 2,94 84 10

Jag har diskuterat mina egna studiemål
med mina lärare

16,7% 47,6% 17,9% 10,7% 7,1% 2,76 84 10

Jag känner till hur mina prestationer
bedöms och betygsätts

15,5% 56% 11,9% 6% 10,7% 2,91 84 10

Totalt 2,87 84 10
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� Stämmer
mycket bra

Stämmer
bra

Stämmer
inte så bra

Stämmer
dåligt

Vet ej Medel Svarande
Inget
svar

Vi använder olika arbetssätt och metoder i
skolarbetet

17,1% 51,2% 15,9% 4,9% 11% 2,9 82 12

Mina lärare lyssnar och bryr sig om vad jag
säger

11% 51,2% 14,6% 15,9% 7,3% 2,62 82 12

Jag får vara med och planera hur vi ska
6,1% 34,1% 23,2% 23,2% 13,4% 2,27 82 12
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Jag får vara med och planera hur vi ska
arbeta i skolan

6,1% 34,1% 23,2% 23,2% 13,4% 2,27 82 12

Jag får komma med idéer om vad och hur
vi ska lära oss i olika ämnen

4,9% 37,8% 23,2% 22% 12,2% 2,29 82 12

Jag förstår innehåll och sammanhang i
arbetet

18,3% 58,5% 11% 6,1% 6,1% 2,95 82 12

Jag arbetar aktivt, både på egen hand och
tillsammans med andra elever

22% 59,8% 9,8% 2,4% 6,1% 3,08 82 12

Jag tar ansvar för mitt skolarbete 26,8% 47,6% 15,9% 6,1% 3,7% 2,99 82 12

Mina lärare ser till att läxor och prov är
jämt fördelade över terminerna

11% 40,2% 17,1% 14,6% 17,1% 2,57 82 12

Skolan ger mig lust att lära mig mer 11% 17,1% 25,6% 34,1% 12,2% 2,06 82 12

Totalt 2,64 82 12

� Stämmer
mycket bra

Stämmer
bra

Stämmer
inte så bra

Stämmer
dåligt

Vet
ej

Medel Svarande
Inget
svar

Jag får information om mina studiresultat vid
flera tillfällen

17,3% 46,9% 17,3% 8,6% 9,9% 2,81 81 13

Vid utvecklingssamtalen diskuterar vi hur jag
kan gå vidare med mina studier

40,7% 45,7% 4,9% 2,5% 6,2% 3,33 81 13

Totalt 3,07 81 13
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� Stämmer
mycket bra

Stämmer
bra

Stämmer
inte så bra

Stämmer
dåligt

Vet
ej

Medel Svarande
Inget
svar

Jag får det stöd och den hjälp jag behöver för
att göra framsteg och nå skolans mål

16,2% 42,5% 17,5% 13,8% 10% 2,68 80 14

Totalt 2,68 80 14
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� Stämmer
mycket bra

Stämmer
bra

Stämmer inte
så bra

Stämmer
dåligt

Vet ej Medel Svarande
Inget
svar

Vår rektor visar ett aktivt intresse för
vårt skolarbete

5,1% 12,8% 17,9% 47,4% 16,7% 1,71 78 16

Mina lärare planerar och samarbetar
för bra studieresultat

10,3% 48,7% 14,1% 6,4% 20,5% 2,79 78 16

Totalt 2,25 78 16
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� Stämmer
mycket bra

Stämmer
bra

Stämmer
inte så bra

Stämmer
dåligt

Vet ej Medel Svarande
Inget
svar

Jag och mina klasskamrater utvärderar
regelbundet vårt arbete

6,5% 39% 29,9% 11,7% 13% 2,46 77 17

Resultatet av utvärderingar och enkäter
diskuteras på lektioner och i klassråd

10,4% 36,4% 20,8% 11,7% 20,8% 2,57 77 17

Totalt 2,52 77 17
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Grupp Mottagare Ej kontaktbara Svarande Svarsfrekvens

Åkerskolan 0 0 0 0%

Friskolan Asken 0 0 0 0%

Mariefredsskola 0 0 0 0%

Paulinska skolan 94 0 94 100%

Roggeskolan 0 0 0 0%

Stallarholmsskolan 0 0 0 0%

Strängnäs Montessoriskola 0 0 0 0%

Totalt 94 0 94 100%
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Vikt Fråga Poäng

1
3. TRYGGHET OCH TRIVSEL, VÄRDEGRUND OCH ARBETSMILJÖ 

2,7

� Medel 2,7

� Summa 2,7
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Vikt Fråga Poäng

1
3. TRYGGHET OCH TRIVSEL, VÄRDEGRUND OCH ARBETSMILJÖ 

2,7

1
4. SKOLANS MÅL OCH BEDÖMNING

2,87

1
5. UNDERVISNING, LÄRANDE OCH EGET INFLYTANDE

2,64

1
6. RESULTAT

3,07

1
7. STÖD OCH HANDLEDNING

2,68

1
8. LEDNING OCH ORGANISATION

2,25

1
9. UTVÄRDERING

2,52

� Medel 2,67

� Summa 18,72

Index Medel

Fråga 3 2,7

Totalindex 2,67
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2011 elever Åk 4-5

2011 R elever Åk 4-5 Finningeskolan
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� Procent Antal

Vasaskolan 0% 0

Långbergsskolan 0% 0

Finningeskolan 100% 70

Tosteröskolan 0% 0

Fogdö skola 0% 0

Härads skola 0% 0

Länna skola 0% 0

Mariefreds skola 0% 0

Åkerskolan 0% 0

Stallarholmsskolan 0% 0

Karlavagnen, friskola 0% 0

Montessori, friskola 0% 0

Svarande 70

Inget svar 0
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� Procent Antal

Flicka 38,6% 27

Pojke 61,4% 43

Svarande 70

Inget svar 0
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� Stämmer
mycket bra

Stämmer
bra

Stämmer
inte så bra

Stämmer
dåligt

Vet
ej

Medel Svarande
Inget
svar

Jag trivs och känner mig trygg under
lektionerna

67,6% 23,5% 5,9% 1,5% 1,5% 3,6 68 2

Jag trivs och känner mig trygg under
rasterna

63,2% 30,9% 5,9% 0% 0% 3,57 68 2

Jag tycker att jag har blivit mobbad i
skolan det här läsåret

0% 5,9% 14,7% 77,9% 1,5% 1,27 68 2

Jag vet vilka som är kamratstödjare 48,5% 30,9% 13,2% 2,9% 4,4% 3,31 68 2

När någon mobbar eller bråkar i skolan
ingriper de vuxna

32,4% 41,2% 17,6% 0% 8,8% 3,16 68 2

På vår skola tar vi hand om och hjälper
varandra

45,6% 44,1% 7,4% 0% 2,9% 3,39 68 2

Om jag får problem finns det alltid någon
vuxen i skolan att prata med

57,4% 29,4% 10,3% 2,9% 0% 3,41 68 2

Vårt klassrum är trevligt 51,5% 33,8% 11,8% 2,9% 0% 3,34 68 2

Jag kommer i tid till lektionerna 48,5% 51,5% 0% 0% 0% 3,49 68 2

Det är lugnt i klassrummet 17,6% 42,6% 26,5% 13,2% 0% 2,65 68 2

Totalt 3,12 68 2

� Stämmer
mycket bra

Stämmer
bra

Stämmer
inte så bra

Stämmer
dåligt

Vet
ej

Medel Svarande
Inget
svar

Vår lärare och vi elever pratar om skolans
mål när vi planerar vårt arbete

70,6% 22,1% 2,9% 1,5% 2,9% 3,67 68 2

Jag pratar med mina lärare om hur jag kan
nå mina mål med skolarbetet

26,5% 54,4% 8,8% 5,9% 4,4% 3,06 68 2

Min lärare vet vad jag kan och vad jag
behöver träna mer på

73,5% 20,6% 1,5% 1,5% 2,9% 3,71 68 2

Totalt 3,48 68 2
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� Stämmer
mycket bra

Stämmer
bra

Stämmer
inte så bra

Stämmer
dåligt

Vet
ej

Medel Svarande
Inget
svar

Vi arbetar på många olika sätt under
skoldagen

69,1% 30,9% 0% 0% 0% 3,69 68 2

Mina lärare lyssnar och bryr sig om vad jag
säger

63,2% 30,9% 4,4% 0% 1,5% 3,6 68 2

Jag får vara med och planera hur vi skall
arbeta i skolan

29,4% 41,2% 19,1% 7,4% 2,9% 2,95 68 2
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Jag får komma med idéer om vad och hur
vi skall lära oss i olika ämnen

27,9% 39,7% 17,6% 5,9% 8,8% 2,98 68 2

Jag arbetar med saker i skolan som jag
tycker är viktiga

64,7% 29,4% 4,4% 1,5% 0% 3,57 68 2

Jag kan arbeta med vem som helst i
klassen

42,6% 33,8% 17,6% 4,4% 1,5% 3,16 68 2

Jag tar ansvar för mitt skolarbete 61,8% 36,8% 1,5% 0% 0% 3,6 68 2

Det är roligt att lära sig nya saker i skolan 63,2% 26,5% 4,4% 2,9% 2,9% 3,55 68 2

Totalt 3,39 68 2

� Stämmer
mycket bra

Stämmer
bra

Stämmer inte
så bra

Stämmer
dåligt

Vet
ej

Medel Svarande
Inget
svar

Jag får veta hur det går för mig i skolan 50% 38,2% 4,4% 1,5% 5,9% 3,45 68 2

Vid utvecklinssamtalen pratar vi om hur
jag kan lära mig mera

85,3% 11,8% 0% 0% 2,9% 3,88 68 2

Vår rektor bryr sig om hur det går för oss
elever i skolan

69,1% 16,2% 4,4% 4,4% 5,9% 3,59 68 2

Totalt 3,64 68 2
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� Stämmer
mycket bra

Stämmer
bra

Stämmer inte
så bra

Stämmer
dåligt

Vet
ej

Medel Svarande
Inget
svar

Jag får det stöd och den hjälp
jag behöver

63,2% 32,4% 1,5% 1,5% 1,5% 3,6 68 2

Totalt 3,6 68 2
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� Stämmer
mycket bra

Stämmer
bra

Stämmer
inte så bra

Stämmer
dåligt

Vet
ej

Medel Svarande
Inget
svar

Jag och mina klasskamrater pratar om vad
vi lärt oss under veckan som gått

17,6% 42,6% 22,1% 11,8% 5,9% 2,7 68 2

Om arbetet inte varit bra så diskuterar vi
detta i klassen

45,6% 33,8% 8,8% 2,9% 8,8% 3,34 68 2

Det har varit roligt att svara på den här
enkäten

60,3% 25% 4,4% 5,9% 4,4% 3,46 68 2

Totalt 3,17 68 2
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Grupp Mottagare Ej kontaktbara Svarande Svarsfrekvens

Åkerskolan 0 0 0 0%

Finningeskolan 70 0 70 100%

Fogdöskola 0 0 0 0%

Friskolan Karlavagnen 0 0 0 0%

Häradsskola 0 0 0 0%

Långbergsskolan 0 0 0 0%

Lännaskola 0 0 0 0%

Mariefredsskola 0 0 0 0%

Stallarholmsskolan 0 0 0 0%

Strängnäs Montessoriskola 0 0 0 0%

Tosteröskolan 0 0 0 0%

Vasaskolan 0 0 0 0%

Totalt 70 0 70 100%
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Vikt Fråga Poäng

1
3. TRYGGHET OCH TRIVSEL

3,36

� Medel 3,36

� Summa 3,36
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Vikt Fråga Poäng

1
3. TRYGGHET OCH TRIVSEL

3,36

1
4. SKOLANS MÅL OCH BEDÖMNING

3,48

1
5. UNDERVISNING, LÄRANDE OCH EGET INFLYTANDE

3,39

1
6. RESULTAT

3,64

1
7. STÖD OCH HANDLEDNING

3,6

1
8. UTVÄRDERING

3,17

� Medel 3,44

� Summa 20,64

Index Medel
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Fråga 3 3,36

Totalindex 3,44



Subject: Begäran om handlingar 

Date: Fri, 14 Oct 2011 06:03:51 +0000 

   

Hej, 

Här kommer ytterliga ett svar på din begäran. 

9. Samtliga handlingar gällande kommunen respons/svar på skolverkets 

inspektion på Paulinska skolan genomförd i maj 2010 

Bifogas 

10. Aktuell likabehandlingsplan för Paulinska skolan 

Den som gäller för året håller på att slutföras. Bilagt finns den senaste färdiga versionen för 

förra läsåret 

Vänliga hälsningar 

Maria 

  

Maria Johansson  
Nämndsekreterare/Registrator 

Kansliet 

 

Strängnäs kommun 

Nygatan 10  

645 80 Strängnäs  

 

Tel 0152-291 53 

maria.johansson2@strangnas.se 

www.strangnas.se 

  

Skriv inte ut detta mail i onödan. Tänk på miljön! 

 

mailto:maria.johansson2@strangnas.se
http://www.strangnas.se/


 

    

Strängnäs kommun 

Nygatan 10  

645 80 Strängnäs 

Tel 0152-291 00 

Fax 0152-290 00 

kommunstyrelsen@strangnas.se 

www.strangnas.se 

Bankgiro 621-6907 

 

Andreas Gydingsgård 

0152-236 94 

 

 

Barnkonsekvensanalys 

 

 

Alla åtgärder som vidtas på olika nivåer och där barn och unga på något  

sätt berörs ska ha barnets bästa för ögonen i enlighet med  FN:s  

barnkonvention.  

 

Konventionen handlar om det enskilda barnets rättigheter. Varje människa  

under 18 år räknas som barn.   

 

Barnkonventionen innehåller 41 sakartiklar, varav fyra är vägledande för  hur 

helheten ska tolkas. 

 

Artikel 2: 

Slår fast att alla barn har samma rättigheter och lika värde.  

Ingen får diskrimineras.  

  

Artikel 3: 

Anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla 

åtgärder  

som rör barnet. Begreppet ”barnets bästa” är  konventionens grundpelare.  

  

Artikel 6: 

Säger att varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Artikeln 

handlar inte  

bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, 

psykiska och  

sociala utvecklingen.  

  

Artikel 12: 

Handlar om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i 

alla frågor  

som berör honom eller henne. Hänsyn ska tas till barnets ålder och 

mognad. 

 

1. Kommer beslutet att beröra barn och unga, nu eller i 

framtiden? 

 



 

    

Strängnäs kommun 

Nygatan 10  

645 80 Strängnäs 

Tel 0152-291 00 

Fax 0152-290 00 

kommunstyrelsen@strangnas.se 

www.strangnas.se 

Bankgiro 621-6907 

 

Barn och unga berörs såtillvida att det fattade beslutat påverkar 

resursanvändningen och undervisningsmiljöerna. För vissa elever kommer 

beslutet innebära ett byte av skola. 

 

2. Innebär beslutet att barns och ungas bästa sätts i främsta rummet?  

 

Ja, eftersom beslutet bättre svarar mot de nya pedagogiska kraven i den statliga 

styrningen av skolan och påverkar kommunens möjlighet att ha en god 

ekonomisk hushållning. 

 

3. Har barn och unga fått uttrycka sin mening?  

 

Ja, i följande forum/kanaler: 

 

 Elevrådssamtal 

 Elevenkäter 

 Elevrådsprotokoll 

 

 

Strängnäs 2011-10-14 

 

Andreas Gydingsgård 

Verksamhetschef grundskola 


