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Situationen för gymnasiet i Uppsala är allvarlig.
Trots den goda utbildningsnivån i staden, med i
vissa avseenden kanske landets bäst utbildade
befolkning, har gymnasiet mycket dåliga resultat vad gäller hur många elever som fullföljer
gymnasiet inom tre år. I en ranking som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL har gjort,
hamnar Uppsala på plats 284 av 290 kommuner. Sex platser från slutet. Det är absolut inte
ett resultat att vara nöjd med, och rimmar
mycket illa med de förutsättningar som finns
här. Även om man jämför hur elever klarar det
treåriga gymnasiet på fyra år, så utmärker sig
Uppsala med att ligga på plats 244. Det är ett
kraftigt underbetyg.
Dessutom är det skillnader mellan de studieförberedande och de yrkesförberedande programmen, där yrkesprogrammen samlat uppvisar
sämre resultat. Det finns dock undantag. Byggprogrammet har mycket bra resultat.
De kommunala gymnasieskolorna gick med ett
underskott på -44 mnkr år 2012. Enligt uppgift
står Jällaskolan, Bolandsgymnasiet och GUC
för en betydande del av underskottet. Dock inte
hela. Läget för år 2013 pekar på ett nytt underskott på -40 mnkr, och kraftiga besparingar med
försämrad lärartäthet och större klasser aviseras. Kanske att ytterligare en hel skola måste
stängas.
Ytterligare kraftiga nedskärningar av antalet
lärare kommer att försämra Uppsalas mycket
dåliga resultat, som redan är bland de sämsta i
landet.

25 MARS 2013

Med anledning av ovanstående vill jag fråga
kommunalrådet, tillika arbetsmarknads- och
utbildningsnämndens ordförande, Mohamad
Hassan (FP) följande:
1. Är du nöjd med resultatet för Uppsalas
gymnasieskolor som innebär att Uppsala hamnar på plats 284 av 290 i
SKL:s ranking?
2. Hur ser du på det faktum att nya neddragningar av lärartätheten aviseras,
och kanske till och med nedläggning av
ytterligare en gymnasieskola?
3. Vilka initiativ är du beredd att ta med
anledning av de aviserade nya besparingarna inom gymnasieskolorna i Uppsala kommun?
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