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Utbildningsnamnden 

Motion av Anna Manell (FP) om battre forutsattningar for att Oka 
likvardigheten bland Uppsalas skolor pa landsbygden 
Forslag till beslut 
Utbildningsnamnden foreslar kommunstyrelsen foresla kommunfullmaktige besluta 

att besvara motionen med hanvisning till foredragningen i arendet 

Arendet 
Anna Manell (FP) foreslar i motion, vackt vid sammantrade den 30 mars 2015, 
kommunfullmaktige besluta att kommunen ska 

- Erbjuda natbaserad folkbildning for larare och rektorer 
- Infora profilerade skolor pa landsbygden for att Oka elevtillstromningen 
- Sakerstalla att kollektivtrafiken inte hindrar det fria skolvalet sa det missgynnar elever 

eller skolor pa landsbygden 
- Utreda forutsattningarna for att kunna Oka samarbetet och minska arbetsbelastningen 

fOr personalen, for att gynna den pedagogiska utvecklingen hos skolor pa landsbygden 
- Sakerstalla att fOrstelarares erfarenheter och kompeten ska anvandas for at kunna hbja 

resultaten i andra skolor 
- Skolor som har lag maluppfyllelse ska fa en turn around-plan 

Motionen bilagges 

Foredragning 
Motionen tar upp flera olika fragor med fokus pa landsbygdens skolor. Skolor pa landsbygden 
är ocksa viktiga for att hela Uppsala kommun ska kunna utvecklas, en levande landsbygd är 
ett prioriterat omrade for kommunen. 

Da motionen, vid sidan av de forslag som framfors, tar upp behovet av IT i skolan vill 
namnden framhalla att IT lyfts fram som en framgangsfaktor dar fortbildning inom omradet 
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foreslas for saval larare som rektorer. Grundskoloma i Uppsala har de senaste aren genomgatt 
en digitalt baserad fortbildning i skolverkets regi (PIM — Praktik, it- och media kompetens) 
Fortbildningen har genomforts pa samtliga skolor. Aven en sarskild utbildning for skolledare 
har genomforts 2012 — 2015. 

Namnden kommenterar varje forslag for sig. De fragor som tas upp är pa olika salt foremal 
fOr diskussioner och overvaganden. Namnden viii understryka att de olika beslut som kan bli 
aktuella maste byggas under med utredningar och tas i samband med namndens 
verksamhetsplan. 

• infora profilerade skolor pa landsbygden for att Oka elevtillstromningen 

Det är viktigt att elever pa landsbygden kan fa samma mojligheter till profiler som elever i 
staden. Skolomas profiler beslutas av rektor tillsammans med skolans personal och elever. 
Det ar alltsâ inte fraga om beslut i kommunfullmaktige eller i namnden. 

Rektorerna ska inom ramen for eleven val erbjuda eleverna utbildning efter elevernas intresse. 
Rektor ska dad& analysera vilken typ av profiler som är attraktiva och organisera for att 
tillgodose detta. 

• sakerstalla att kollektivtrafiken inte hindrar det fria skolvalet sâ det missgynnar elever 
eller skolor pa landsbygden 

Kommunen har arligen en dialog med UL om kollektivtrafiken och skolskjutsar. Landstinget 
dr ansvarig. Det ska vara latt att ta sig till skoloma pa landsbygden inom skolskjutsomradena 
och elever pa landsbygden ska inte hindras i sitt skolval av svarigheter med kommunikation. 
Det dr ett viktigt stallningstagande som tas upp i den arliga dialogen med landstinget. 

• utreda forutsattningama for att kunna Oka samarbetet och minska arbetsbelastningen 
for personalen, for att gynna den pedagogiska utvecklingen hos skolor pa landsbygden 

• sakerstalla att forstelarares erfarenheter och kompetens ska anvandas for att kunna 
hoj a resultaten i andra skolor 

Det kollegiala larandet och samarbetet mellan skolor sker idag i amnesvisa natverk och 
forstelarartjanster inrattas pa skolor dar behovet av utveckling är storst. Till hasten 2015 
kommer Uppsala kommun ha 208 forstelarare och nagra av dessa kommer ha overgripande 
uppdrag att Ulla i amnesnatverken i kommunen. De kommer bland annat planera for 
amnesstudiedagar och sambedomning av nationella prov. 

I utbildningsforvaltningen arbetar en partsammansatt grupp med atgarder for att minska 
arbetsbelastningen for larare 



Rektorerna for de sma skolorna pa landet har bildat ett sarskilt natverk for att belysa de 
skolornas sarskilda utmaningar. Elevunderlagens storlek och behoriga larare är exempel pa 
sadana utmaningar. En av rektorema har ett sarskilt uppdrag att leda detta natverk. 

• Skolor som har lag maluppfyllelse ska fa en turn around-plan 
Idag identifierar grundskolans ledning skolor med lag maluppfyllelse och dalig ekonomi. 
Dessa skolor far en turn around-plan som bestar av ett antal &Order; tydligt uppdrag till 
rektor att vanda sin skolas resultat, forandrade arskurser, forandrad ledning, stod frail andra 
skolors rektorer och processledare. Riktad personalforstarkning genom forstelarartjanster. 
Stod till skolan att hitta organisation och bemanning som stodjer det systematiska 
kvalitetsarbetet. 

Kommunfullmaktige uppdrog i december 2014 till kommunstyrelsen att ta fram en ny 
resursmodell for skolan i syfte att mOjliggora en likvardig skola i hela kommunen. Uppdraget 
overlannades till utbildningsnamnden som den 30 september har faststallt strukturersattning 
flir forskola, grundskola och gymnasieskola. Den sarskilda ersattningen till mindre skolor pa 
landsbygden behalls och kompletteras med ersattning aven till stone skolor pa landsbygden. 

Avslutningsvis vill namnden understryka att de fragestallningar som motionaren tar upp finns 
med i namndens och forvaltningen overvaganden. Att Oka likvardigheten bland skolorna pa 
landsbygden är, som framhallits, en prioriterad fraga, 

Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med foreliggande fOrslag till beslut. 

Utbildningsforvaltningen 

Birgitta Pettersson 
Utbildningsdirektor 
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Bathe forutsattningar for att aka likvardigheten bland Uppsalas skolor pa landsbygden 

Uppsalas grundskolor har under alliansstyret gjort en imponerande resa. Genom att ha fokus 
pa skolans karnuppdrag: att eleverna ska lara sig saker, har meritvardet okat fran 209 dr 2006, 
till 226,9 Ar 2014. Samtidigt okade andelen elever som är godkanda i alla amnen fran 72,4 % 
till 83,3 % under samma tidsperiod. Alliansregeringen drev igenom forandringar i 
grundskolan med fokus pa kunskap och Rad likvardighet. Lgr 11, ny skollag och reviderad 
laroplan for forskolan, är alla ett led i att styra om skolan. 

Forutsattningama är saledes battre idag an for 9 ar sedan, men som Skolinspektionen 
papekade 2014, sa finns brister i likvardigheten mellan skolor i Uppsala. Vissa skolor i 
Uppsala har ett litet eller sviktande elevunderlag och/eller lagre andel behoriga larare an 
kommungenomsnittet. Lagg till den annalkande lararbristen generellt sett. mom vissa amnen 
är den redan fullt pataglig. 

Skolor i Uppsalas tatorter och landsbygd har olika forutsattningar for att klara sitt uppdrag. 
Mer tid till undervisning, behoriga, legitimerade larare och minskad administration bland 
annat genom centraliserad rattling av nationella prov, tror Folkpartiet är nodvandigt for att 
minska skillnadema mellan Uppsala skolor. Sma skolor är sarskilt sarbara, arbetsbordan är 
densamma, men kollegiet mindre, vilket innebar att farre larare far fler arbetsuppgifter - 
utover de undervisningsrelaterade. Kostnadema for en liten skola gjorde att Alliansen inforde 
en sarskild resursforstarkning till landsbygdsskolor under sin tid i majoritet. 

Folkpartiet liberalema har gatt igenom 23 kommunala skolor som alla ligger utanfor Uppsala 
stad. Skolorna i tatortema och pa landsbygden hade fler elever per larare an 
kommungenomsnittet 2014 (som var 12,6 elever/larare), i alla fall utom i tre skolor. Spannet 
lag mellan 9,7 och 17,7. Daremot är tillgangen till behoriga larare god, 19 skolor av 23 hade 
en behorighetskvot pa over 90 %. 

Nagra av skolorna har dock vikande elevunderlag och kunskapsresultat som ligger under 
kommungenomsnittet. Av de 6 hogstadieskolorna i var studie, uppvisade Stavby resultat Over 
kommungenomsnittet, bade nar det galler meritvarde och andel elever som natt godkant i alla 
amnen (2014). 

Skola Meritvarde Flickor Pojkar Andel godkanda i alla amnen % 

Stavby 243,1 .. . 100 

Arentunaskolan -.i. 213 237,9 189,8 76,2 	..,. 
, 



Gavsta 212,5 .. 202,1 77,3 

Tuna 205,2 
, 

221,5 .. .. 

Almunge 201,6 225,7 188,4 72,5 	;ill-  ------ — ' — 

Bjorkvallsskolan 199,5 210,1 190,0 81,7 

Uppsala kommun 226,9 239 215,7 83,3 

Tittar man pa resultaten for de nationella proven i tar 3 och 6 är det framforallt i svenska som 
eleverna har ojamna resultat. Betygen i jamforelse med resultaten i nationella proven skiljer 
sig ocksa markant pA nagra skolor, dar uppemot 47 % av eleverna fat ett hogre betyg an 
motsvarande resultat pa de nationella proven. En centraliserad rattning av de nationella 
proven skulle inte bara avlasta lararna utan ocksa Oka likvardigheten i bedomning och 
rattsakerheten for eleverna. 

Skillnaden mellan flickor och pojkars betyg är pataglig i hela kommunen. Oavsett var skolan 
ligger, är konstanta skillnader oacceptabla och rektorerna maste ta ansvar for att ge alla elever 
likvardiga fOrutsattningar. Larare maste fA tid att kunna Ora ordentliga resultatuppfoljningar 
och planera undervisningen sa den gagnar eleverna fullt ut. 

Det ir ingen naturlag att vissa skolor dr domda aft ar efter ar prestera lAga resultat, 
oavsett elevers socioekonomiska bakgrund, klasstorleken, resurser, etc., enligt PISA-forskaren 
Andreas Schleicher. Gottsundaskolan i Uppsala är ett exempel pa att det gar att vanda 
resultaten, Stavby skola är ett annat. Andra exempel fran TysIdand, England och Polen visar 
att det gar att vanda skolresultaten, aven i de skolor med storst utmaningar. Sodertalje och 
Landskrona är andra exempel i Sverige, dar den negativa utvecldingen brutits. 

lute heller maste en skola med vikande elevunderlag nodvandigtvis fortsatta krympa. I andra 
kommuner i Sverige har man visat att det gar att vanda trenden. Ludviksborgs friskola i HOOr 
har en stor elevtillstrOmning numera och elever fran andra kommuner soker sig dit. I lilla 
Bjorko-Arholma skola i Norrtalje med ett femtontal elever har man goda resultat, bland annat 
tack vare en satsning pa IKT (informations- och kommunikationsteknik). En forutsattning for 
detta dr att kollektivtrafiken inte blir ett hinder for de elever som skulle vilja valja en skola 
som ligger utanfor stadsgransen, eller motsatsen - de elever som inte viii ga i den narmaste 
skolan pa orten eller bygden. 

En skola i var undersokning pekade pa de fordelar man hade av att vara en liten skola, men 
ocksa en onskan om att kunna integrera varlden utanfor in i skolan, inte minst ur ett 
mangfaldsperspektiv, eller samarbeta med andra skolor i kommunen for att kunna bredda 
varldsbilden bade for eleverna och for sig sjalva. Andra skolor brottas med att fa resurserna 
att racka och konstaterade att det var sallan eller aldrig som studiebesok eller utflykter langre 
bort kunde anordnas. 

Att anvanda sig av IT, bade nr det galler att utveckla pedagogiken och att anvanda sig av nar 
det galler fortbildning torde gynna fler larare, sarskilt de som redan idag delar sin tjanst pa tva 
eller fleratmindre skolor och som har svart fbr att fA tiden att racka till. Skolverket har pekat 
pa i en rapport om IT-anvandning att det bade larare och rektorer har lag kunskap om r hur 



IT i skolan kan anvandas fOr att gynna larandet och minska arbetsbelastningen for lararna. Det 
racker inte med att ha god tillgang till datorer och lasplattor. Samarbete och det kollegiala 
larandet skulle kunna stracka sig utanfor sjalva skolan (och kommunen) och gynna lararna - 
och darigenom elevema. Forstelarares kompetens och skicklighet ska spridas till andra skolor, 
an den lararen arbetar i. Detta galler sarskilt i de arrinen dar skolor uppvisar laga resultat. 

For att Oka likvardigheten mellan skoloma i Uppsala, behover man ta hansyn till att vissa 
skolor har sarskilda utmaningar. Elevunderlagets storlek är en av dem. Behoriga larare 
kommer bli en annan. 

For Folkpartiet liberalerna är det viktigt att Uppsalas elever har en bra skola att ga i - oavsett 
var i kommunen de bor. 

Darfor foreslAr Folkpartiet liberalerna att kommunen ska: 

• erbjuda natbaserad fortbildning for larare och rektorer 
• infora profilerade skolor pa landsbygden fOr att Oka elevtillstromningen 
• saerstalla att kollektivtrafiken inte hindrar det fria skolvalet sa det missgynnar clever 

eller skolor pa landsbygden 
• utreda forutsattningarna for att kunna Oka samarbetet och minska arbetsbelastningen 

for personalen, for att gynna den pedagogiska utvecklingen hos skolor pa landsbygden 
• sakerstalla att forstelarares erfarenheter och kompetens ska anvandas fOr att kunna 

hoja resultaten i andra skolor 
• skolor som har lag maluppfyllelse ska fa en turn around-plan 

(7.  -Anna Manell 
Vice gruppledare Folkpartiet Liberalema Uppsala 
Led. utbildningsnamnden, v ordf. grundskoleutskottet 
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