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Interpellation till utbildningsnämndens ordförande         2020-01-27 

 

Minst en kurator per 300 elever 
 

”Forskningen visar också att den enskilt viktigaste faktorn för barns och ungas framtid 

och hälsa, är att klara skolan.”  

 

Så skriver Akademikerförbundet SSR på sin hemsida och i rapporten Sambandet mellan psykisk 

ohälsa, skolmiljö och skolresultat. Vidare står det att:  

 

”I en undersökning som Akademikerförbundet SSR genomförde 2013 riktad till skolkuratorer 

uppgav en majoritet (43 %) att de hade mellan 500 och 1 000 elever i sitt upptagningsområde.  

12 % hade till och med fler än 1 000 elever och det har förekommit skolkuratorer som har upp till 

6000 elever. Enligt samma undersökning är 300 elever per skolkurator brytpunkten för när 

skolkuratorer upplever att de kan göra ett gott arbete.  

 

Kuratorns uppdrag innebär att föra in psykosocialt arbete i skolan för att bidra till att eleven 

uppnår kunskapsmålen. Att se eleven i sitt sammanhang innebär att ta reda på och förstå hur 

eleven har det på fritiden, i familjen och i klassen. Det innebär också att arbeta för förändring och 

att arbeta för att problem inte ska uppstå eller förvärras. 

Kuratorn ska också arbeta med skolans värdegrundsarbete, likabehandlingsplaner, 

handlingsplaner för ökad närvaro, krishantering, mot droger, mobbning och inte minst att 

handleda lärare i psykosociala frågor. Allt med syfte att undanröja hinder för elevers lärande, för 

att elever ska må bra och utvecklas positivt enligt skolans mål om ”kunskap, fostran, hälsa”.  

 

Med stöd av undersökningar med våra medlemmar som arbetar som skolkuratorer driver vi ett 

elevunderlag på 300 elever per skolkurator och att ingen skolkurator ska ansvara för mer än tre 

skolor.” 

 

Mot bakgrund av detta, och att vi vet att elever mår allt sämre, att resultat har dippat i perioder, 

(även om den senaste PISA undersökningen från december 2019 visar på bättre resultat), skolan 

blir allt mer ojämlik, att klasskillnader, segregation och oro finns i vissa stadsdelar och att många 

är oroliga för rekryteringen till gängkriminalitet och hur finansieringen av skolan ser ut i ett läge då 

kommunerna får det allt tuffare ekonomiskt, kan man fråga sig hur styret ser på denna fråga.  

 

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till utbildningsnämndens ordförande: 
 
Grundläggande frågor: 
Hur många elever har varje kurator ansvar för i Uppsala idag? 
Vad tycker du är ett rimligt riktmärke för hur många elever en kurator kan ha ansvar för? 
 
Alternativa frågor beroende på svar på de två första frågorna: 
Om ditt riktmärke är lägre än det antal elever som kuratorer har ansvar för idag, vad avser du 
göra åt saken? 
Om ditt riktmärke är högre eller lika med det antal som kuratorer ansvar för idag, hur kommer du 
fram till den ståndpunkten, i strid med rekommendationen från Akademikerförbundet SSR? 
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