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Förord
Medborgarnas stigande förväntningar på välfärden parallellt med den urbanisering som sker,
ställer nya krav på gamla samhällsstrukturer. Skola 2025 tar sin utgångspunkt i de
omstruktureringar och samhällsförändringar som sker idag men med sikte på en kommun i
framkant för att de gemensamma resurserna ska räcka till och bäst kunna tas tillvara.
Framtiden är inte lätt att sia om men det vi vet är att även framtidens medborgare kommer att
vara i stort behov av kunskap och kompetens. De ska kunna nätverka och samarbeta med
andra, ha tilltro till sin egen förmåga men även ha förmåga att stå tillbaka ibland för att ge
andra möjlighet att växa.
Medarbetarnas behov av hållbara och långsiktiga planeringsförutsättningar kräver också
perspektiv som varar längre än en mandatperiod.
Därför är Skola 2025 ett instrument som pekar ut riktningen mot ett gemensamt mål för tre
mandatperioder för såväl politik som kärnverksamhet. Tack vare det kan Kunskapsnämnden
sätta upp delmål som stödjer utveckling och ge kärnverksamheten utmaningar och
planeringsförutsättningar i delmängder för att nå slutdestinationen.
Förvaltningen bryter ner dessa mål ytterligare varje år under respektive mandatperiod och de
årliga resultaten återrapporteras till nämnden.
______________
Inger Norman
Skolchef
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Sammanfattning
Likvärdighetsaspekten är en central del av Skollagen då denna skall genomsyra allt från den
nationella styrningen av skolan ned till själva utformningen av undervisningen på klassnivå.
Med likvärdig utbildning avses främst att alla barn och elever har rätt till en likvärdig tillgång
till utbildning och att utbildningen håller en likvärdig kvalitet. Detta betyder att alla barn och
elever skall erhålla samma grundförutsättningar till utbildning. Faktorer som till exempel
föräldrarnas ekonomi, utbildningsbakgrund, etnicitet, bostadsort eller bostadsområde får inte
vara avgörande eller begränsande för ett barns eller en elevs tillgång till eller möjlighet till en
fullgod skolgång. Likvärdighetsbegreppet betyder även att skolan har i uppdrag att tillse att
alla barn och elever stimuleras att utvecklas så långt som det är möjligt och att skolan därför
även skall sträva efter att kompensera för skillnader i förutsättningarna mellan barnen och
eleverna.
Vårt uppdrag har varit att belysa, utifrån angivna direktiv1, hur likvärdig skolan i Sandvikens
kommun är. Vi har valt att göra detta dels utifrån vad Skollagen avser med en likvärdig
utbildning och dels utifrån några nyckelaspekter som Skolverket anser vara speciellt
avgörande för hur väl huvudmännen lyckas med sitt arbete för att skapa en likvärdig
utbildning. Utöver detta har vi även valt att i analysen inbegripa elevunderlagets utveckling
fram till år 2030 och hur denna utveckling påverkar tillgången till utbildningsplatser inom
skolformerna eftersom tillgången till utbildningsplatser är en viktig faktor för begreppet
likvärdig tillgång.
Här nedan summerar vi kort vilka slutsatser som utredningen har kommit fram till utifrån
direktiven. Därefter sammanfattas de förslag utredningen tagit fram för att säkerställa en
fortsatt hög kvalitet inom skolformerna i Sandviken.


Vi har utgått från den av Kommunfullmäktige antagna befolkningsprognosen för att
analysera hur elevutvecklingen inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan
antas bli fram till år 2030. Totalt sett förväntas antalet barn och elever i åldrarna 1 till
18 år öka med 864 individer under prognosperioden. Utvecklingen skiljer sig dock åt
mellan skolformerna. Förskolan kan förvänta sig en liten ökning (+ 49) av antalet barn
i åldrarna 1 till 5 år medan utvecklingen av antalet elever i grundskolan i åldrarna 6 till
15 år ökar starkt (+ 595) under samma period. Bryter vi ned statistiken och ser på
skillnader mellan tätort och landsbygd, där tätort avser Sandviken och landsbygd avser
övriga orter inom Sandvikens kommun, kan vi konstatera att det finns betydande
skillnader mellan tätorten och landsbygden.2
Inom förskolans verksamhetsområde är hela ökningen av antalet barn i verksamheten
koncentrerad till tätorten. Inom tätorten växer barnunderlaget med 88 barn medan
barnunderlaget på landsbygden förväntas minska med 38 barn. En liknande tendens
hittar vi inom grundskolans verksamhetsområde med den skillnaden att så väl
landsbygd som tätort uppvisar en ökning i antalet elever. Ökningen är dock kraftigt
koncentrerad till tätorten och uppgår till 514 elever medan ökningen på landsbygden
enbart uppgår till 81 elever. Vi kan även se att befolkningsprognosen visar på
skillnader i utvecklingen om vi delar upp grundskolan i stadier. Antalet elever i
lågstadiet förväntas öka med 294 elever, ökningen i mellanstadiet förväntas vara 149
elever och där högstadiet kan förvänta sig att antalet elever kommer att öka med 152
elever.
När vi analyserade hur barn- och elevutvecklingen skiljer sig åt mellan orterna på
landsbygden kunde vi konstatera att alla orter förutom Storvik visar upp en trend där
antalet barn och elever i förskole- och grundskoleåldern minskar under
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prognosperioden. Inom tätorten gjordes en analys utifrån hur ökningen i barn- och
elevunderlag fördelade sig utifrån nyckelkodsområden (NYKO). Analysen visade att
ökningen är markant koncentrerad till tre områden, nämligen Centrum/Nya Bruket,
Norrsätra/Vallhov och Björksätra vilket kommer att sätta hög press på närområdets
förskole- och skolenheter.
Gymnasieskolan kan under prognosperioden förvänta sig att elevunderlaget kommer
att öka med 220 elever fram till år 2030. Största delen av ökningen sker i slutet av
prognosperioden mellan åren 2027 och 2030, där ökningen i antalet elever i
gymnasieåldern är 118 elever.
Utifrån den gjorda analysen över barn- och elevutvecklingen inom de tre
skolområdena kan vi konstatera att dagens platser inom förskolan och de idag
existerande utbildningsplatserna inom grundskolan och gymnasieskolan inte kommer
att räcka till för att bereda alla barn och elever en plats inom de tre skolformerna.
Samtidigt visar analysen att platsbristen kommer att vara koncentrerad till tätorten
medan landsbygden kommer att uppvisa ett platsöverskott, med Storvik som enda
undantag. Detta gör att Kunskapsförvaltningen i Sandviken står inför ett tvådelat
problem, dels få antalet barn- och utbildningsplatser i centralorten att räcka till och
dels att hantera ett växande problem med outnyttjad kapacitet i barn- och
utbildningsplatser på landsbygden.


När barn- och elevunderlaget växer inom skolformerna blir det av intresse att
analysera hur dessa fördelas mellan skolformernas verksamhetsenheter eftersom detta
är avgörande för hur platskapaciteten utnyttjas vid enheterna. Det är Skollagen som
styr hur barn och elever fördelas mellan verksamhetsenheterna inom skolformerna.3
Inom förskolan skall ett barn beredas plats vid en förskola inom fyra månader efter att
vårdnadshavare har anmält sitt behov av plats. Huvudregeln är att ett barn skall
placeras vid en förskoleenhet så nära hemmet som möjligt. Hänsyn skall även tas till
vårdnadshavarens önskemål. Detta betyder i praktiken att det viktigaste är att bereda
plats vid förskola inom fyra månader och att detta får företräde framför närheten till
hemmet. Om det råder brist på förskoleplatser hänvisas barnet och vårdnadshavaren
till den förskola som förnärvarande har en ledig plats. Finns det för få lediga platser
leder detta till köbildning och att väntetiderna kan blir längre än fyra månaderna,
vilket medför att huvudmannen bryter mot lagstiftningen.
För grundskolan finns två principer för huvudmannen att följa när en elev skall
anvisas en plats inom verksamheten, det fria skolvalet och närhetsprincipen.
Huvudmannen skall i första hand utgå från vårdnadshavarens önskemål om vilken
skolenhet eleven skall gå på. Det fria skolvalet får dock inte inkräkta på en annan
elevs rätt att genomföra sin skolgång vid en skolenhet nära hemmet. Detta medför att
om två elever konkurrerar om en plats vid samma skolenhet så skall huvudmannen
alltid prioritera den elev som har sin boendeadress närmast skolenheten.
Närhetsprincipen får därmed företräde över det fria skolvalet. Slutsatsen blir att det
fria skolvalet fungerar bäst vid skolenheter med fristående huvudman eller när det
råder ett överskott på utbildningsplatser hos den kommunala huvudmannen, annars
gäller närhetsprincipen och upptagningsområdena som finns runt de existerande
skolenheterna.
När det gäller gymnasieskolan är förutsättningarna helt annorlunda än inom förskolan
och grundskolan. Till gymnasiet står det eleven fritt att söka till fristående eller
kommunala utbildningsanordnare runt om i landet. Kriterierna för att bli antagen till
en gymnasieutbildning är att eleven uppfyller behörighetskraven och att elevens
meritvärde från årskurs 9 räcker till för att erhålla en plats vid sökt utbildning.
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Eleverna söker alltså främst till en utbildningsanordnare som kan tillgodose elevens
önskemål. Däremot kan ett högt söktryck till en gymnasieutbildning på grund av till
exempel för få utbildningsplatser eller utbildningens goda renommé leda till att
meritvärdet för att komma in trycks upp vilket i sin tur leder till att utslagning kan
förekomma. Detta gör att när elevunderlaget ökar men antalet utbildningsplatser
förblir det samma kommer utslagningen av elever som inte kommer in på en
utbildning att över tid öka om inte antalet platser hos utbildningsanordnarna hänger
med i utvecklingen.


Begreppet inkludering4 tar avstamp från föresatsen i Skollagen att skolan skall tillse
att alla barn och elever stimuleras så att de utvecklas så långt som det är möjligt och
att skolan därför även skall sträva efter att kompensera för skillnader i
förutsättningarna mellan barn eller elever. Rätten till utbildning innebär även att
utbildningen skall vara tillgänglig i alla sammanhang och under hela dagen för alla
barn och elever. Detta innefattar alltså inte bara den pedagogiska miljön under barnets
eller elevens arbetsdag utan även den fysiska miljön där barnet och eleven verkar
under dagen.
För att ansatsen bakom begreppet inkludering skall vara uppfylld krävs därför att
verksamheterna arbetar aktivt med pedagogiska strategier och stödfunktioner,
lärverktyg, invändig och utvändig lärmiljö för att barn och elever skall få en möjlighet
att vara delaktiga i en gemenskap där deras behov och individuella förutsättningar blir
tillgodosedda.
När det gäller den fysiska arbetsmiljön för barn och elever, men även för
förvaltningens personal, har utredningen kunnat konstatera att det finns illa anpassade,
slitna och omoderna skollokaler inom både förskolans och grundskolans
verksamhetsområden. Dessa är byggda under 60- 70- och 80-talen då samhället såg
annorlunda ut. Den tekniska utvecklingen, säkerhetsaspekter, förändrat innehåll i
läroplaner, individualisering och nya rön gällande undervisning är några av de
viktigaste orsakerna bakom att verksamhetslokaler från tidigare decennier idag inte
håller måttet. Forskning visar även att lärmiljöernas utformning har stor påverkan på
barnens och elevernas inlärning och prestationer.
Både en positiv och en negativ utveckling av barn- och elevunderlaget medför
konsekvenser när det gäller möjligheten till inkludering. Ett ökande barn- och
elevunderlag tillsammans med ett lagstadgat krav på att tillhandahålla
utbildningsplatser innebär att storleken på barngrupper och klasser ökar vilket i sin tur
gör det än svårare att arbeta kompensatoriskt för att barn och elever skall känna sig
delaktiga i en gemenskap där deras behov och individuella förutsättningar sätts i
främsta rum.
När elevunderlaget minskar uppstår andra svårigheter som till exempel att den sociala
kontexten som barn och elever verkar inom blir så liten att deras utveckling hämmas
vilket sedermera gör övergången till högre studier svårare med lång
acklimatiseringstid. Mindre skolor har även visat sig svåra att rekrytera personal till då
nyutexaminerade lärare helst väljer större skolor med ett bättre kollegialt utbyte.
Svårigheten att rekrytera behörig personal gör även att barn och elevers rätt till en
likvärdig utbildning kan komma att påverkas negativt och då främst hos barn och
elever som är i behov av kompensatoriska insatser.



4
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De senaste årens kraftiga flyktingströmmar till Sverige har satt det svenska samhället
på hårda prov och detta gäller kanske framför allt skolans område.5 Integrationstanken
är viktig inom utbildningsväsendet. Kontakten med förskola och skola spelar en

Se Kap. 4.2 för närmare diskussion
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avgörande roll för hur nysvenska barn och ungdomar introduceras i det svenska
samhället, dess regler och värderingar. Utredningen har därför valt att analysera denna
faktor för att se hur skolformerna i Sandviken har påverkats av flyktingströmmen.
Trenden med allt mer segregerade förskolor och skolor har tidigare ansetts som ett
storstadsfenomen men allt fler utredningar och rapporter visar att samma trender går
att återfinna även i mindre och medelstora städer idag. Vår utredning kan konstatera
att det råder en hög grad av segregation mellan förskolor och skolor i Sandviken idag.
Läsåret 2016/17 återfanns den stora majoriteten av de utrikesfödda eleverna vid fyra
av kommunens grundskolor, nämligen Murgårdsskolan, Norrsätra skolan,
Vallhovsskolan och Björksätraskolan.6 Samma mönster återfinns när det gäller
förskoleverksamheterna.7 Störst koncentration av barn med utländsk bakgrund gick att
återfinna vid förskolor placerade vid bostadsområdena Centrum/Nya Bruket,
Norrsätra, Vallhov och Björksätra.
Detta hänger samman med vart det kommunala bostadsbeståndet återfinns i Sandviken
och där de flesta av de utrikesfödda familjerna anvisats ett boende när de anlände till
Sandviken. Närhetsprincipen medför därefter att barn till utrikesfödda föräldrar
placeras i förskolor och skolor som ligger i direkt anslutning till bostadsområdet. En
hög grad av skolsegregation blir därför en naturlig effekt av dessa båda faktorer.
Gymnasieskolan har inte den problematik som förskolan eller grundskolan har
eftersom det enbart finns en kommunal gymnasieskola på orten. Detta gör att elever
med utländsk bakgrund inte koncentreras till vissa skolor. Gymnasievalet medför även
att elever med utländsk bakgrund garanteras att inte hänvisas till ett fåtal skolenheter.
Problematiken är därmed av en annan art än den inom de andra två skolformerna.
Utredningens analys visar att problemet som uppstår vid gymnasieskolan är den höga
koncentration av elever med utländsk bakgrund som uppstår vid gymnasiets
individuella program (IM).8 Anledningen till detta är främst att dessa elever kommit
till Sverige i gymnasieåldern och saknar därmed både språket och andra förkunskaper
för att kunna starta vid något av de nationella programmen eller så har de anlänt till
Sverige i högstadieåldern vilket medfört att de inte kunnat uppnå en kunskapsnivå för
att söka till de nationella programmen vid gymnasiet när de slutar årskurs 9. Det som
kvarstår för dessa elever är att ingå vid det individuella programmets verksamhet på
gymnasiet.
Den rådande skolsegregationen i kommunen är inget önskvärt tillstånd då detta
tendera att förstärka sociala motsättningar, främlingsfientlighet och utanförskap.
Forskning visar entydigt att skolor som uppnår en hög grad av integration mellan
elever från olika nivåer i samhället uppvisar bättre resultat, låg nivå av motsättningar
och hög tolerans. Forskningen visar dock att det är svårt att göra något åt
problematiken men exempel finns från orter som gör om sin skolstruktur genom att
förändra skolenheternas upptagningsområden genom att stänga segregerade skolor och
omfördela eleverna till andra befintliga skolenheter eller till en nybyggd skolenhet.
Det är utredningens mening att något måste göras för att bryta den rådande
skolsegregationen i Sandviken. Utredningen föreslår därför en reformation av
skolstrukturen för grundskolan och förskolan.


Den höggradiga bostadssegregationen gällande utrikesfödda barn och elever i
Sandviken visar sig även när vi analyserar elevsammansättningen vid förskolan och
grundskolan utifrån ett socioekonomiskt perspektiv.9 Nationell och internationell

Se tabell 4.3.1
Se tabell 4.3.2
8 Se tabell 4.3.4
9 Se Kap. 4.4 för närmare diskussion
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forskning har visat att föräldrarnas ekonomiska situation och utbildningsnivå starkt
påverkar barn och elevers prestationer inom skolformerna. När vi i analysen jämför
andelen föräldrar som uppbär försörjningsstöd vid Sandvikens grundskolor överlappar
bilden helt och hållet den som framkom när vi analyserade andelen utrikesfödda barn
vid kommunens grundskolor. Högst andel föräldrar med försörjningsstöd återfinns vid
skolor som är knutna till bostadsområdena Centrum/Nya Bruket, Norrsätra/Vallhov
och Björksätra.10
När vi i vår jämförande analys introducerar andelen föräldrar med en
utbildningsbakgrund lika med gymnasiet eller lägre är bilden inte lika tydlig. Bilden
för tätorten är exakt den samma som tidigare. Skillnaden ligger i att vi nu även hittar
skolor på landsbygden som har lika eller ännu lägre utbildningsnivå än i
bostadsområdena med kommunala hyresrätter i tätorten. Lägst utbildningsnivå hos
föräldrarna hittar vi i Hammarby och utbildningsnivå på Nya Bruket i Sandviken är i
stort sätt lika låg som den i Österfärnebo. Utbildningsnivån i Björksätra och Norrsätra
är på ungefär samma nivå som på orterna Åshammar och Kungsgården.
Tyvärr har vi inte hittat någon jämförbar statistik för förskolan men vi kan göra
antagandet att situationen bör se likadan ut då analysen visar att andel utrikesfödda,
andel föräldrar med försörjningsstöd och andelen med låg utbildningsnivå är starkt
knuten till det kommunala bostadsbeståndet och därmed även knuten till de
närliggande förskolorna. Dessutom finns det andra kommunala rapporter som styrker
denna slutsats.
Vi kan även dra slutsatsen att för gymnasieskolan har den socioekonomiska
polariseringen en mindre betydelse utifrån ändamålet med vår analys av dessa faktorer
eftersom det enbart finns en kommunal gymnasieskola. Däremot spela de
socioekonomiska variablerna en roll för hur eleverna väljer till gymnasiet, avstår att
söka till gymnasiet, saknar behörighet att söka eller om deras meritvärden är för låga
för att komma in på önskad utbildning.
Utredningen har visat att vi både har en betydande skolsegregation och en hög grad av
socioekonomisk polarisering vid de kommunala förskolorna och grundskolorna i
Sandviken och att detta beror på bostadssegregationen och att närhetsprincipen
inverkar menligt och förstärkande för båda dessa företeelser. Behovet av en förändring
av skolstrukturen är mycket stort. Det räcker inte att enbart med att fokusera på
skolans kompensatoriska uppdrag eller att förändra upptagningsområden för att jämna
ut de ojämlika förhållandena vid dessa skolor, utan det behövs även andra åtgärder om
ambitionen är att komma till rätta med problematiken.


Att följa och jämföra betygsutvecklingen i skolformerna mellan landets kommuner
eller mellan skolenheter i en kommun är ett sätt att mäta likvärdigheten i
verksamheterna.11 När vi analyserat betygsutvecklingen inom skolformerna har
utredningen koncentrerat sig på grundskolan och gymnasieskolan. Förskolan har inga
nationellt fastslagna och kvantifierbara kvalitetsmått som medger en sådan jämförelse,
det vill säga att förskolan saknar betyg och betygskriterier.
Analysen av betygsutvecklingen har gjorts på tre nivåer för grundskolan, nämligen
mot riket, mot länet och mellan de kommunala grundskolorna i Sandviken. Jämfört
med riksgenomsnittet ligger Sandvikens kommunala grundskolor klart lägre när vi
jämför slutbetygen i årskurs 9 utifrån kriterierna behörighet i alla ämnen, behörighet
till yrkesprogram och genomsnittligt meritvärde och har gjort så under de fyra senaste
läsåren. Resultatet blir det samma när vi jämför med länet även om Sandviken ligger
något närmare länsgenomsnittet än riksgenomsnittet. Analysen visar även att
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förändringarna, år från år, i de genomsnittliga betygsvärdena är små på riks- och
länsnivå medan förändringarna i Sandviken har en tendens att variera kraftigt från ett
läsår till det andra.12
Jämförelsen mellan kommunens grundskolor och slutbetygen i årskurs 9 visar
betydande skillnader mellan skolorna. Jernvallsskolan och Hedängsskolan ligger klart
högre i betygsvärdena än vad de andra skolorna gör. Båda skolorna ligger även
betydligt över både riks- och länsgenomsnittet. Murgårdsskolan, Björksätra skolan och
Österfärnebo skola visar likvärdiga resultat sinsemellan men i en jämförelse med
genomsnittet i riket och i länet ligger de långt efter. Norrsätraskolan är den skola som
visar upp de klart lägsta betygsvärdena av alla skolor i Sandviken.13
Det finns ett antal förklaringsfaktorer till att Sandvikens kommunala grundskolor
uppvisar sämre resultat i en jämförelse med riket och länet. En viktig förklaring är den
ojämna fördelningen av elever utifrån perspektiven utrikesfödda och socioekonomi
som utredningen tydligt klarlagt. Skolor med de högsta andelarna utrikesfödda och
elever från socioekonomiskt utsatta familjerna visar upp klart lägre genomsnittliga
betygsvärden än vad skolor med lägst andel utrikesfödda och med lägst andel elever
från socioekonomiskt utsatta familjer gör.
Breddar vi analysen genom att studera hur de genomsnittliga betygsvärdena ser ut i
årskurs 6 framträder samma mönster som för slutbetygen i årskurs 9. Skolor med låg
andel utrikesfödda och en låg andel elever från socioekonomiskt utsatta familjer
uppvisar bättre betygsresultat än skolorna med hög andel utrikesfödda och elever från
socioekonomiskt utsatta familjer.14 Resultatet från analysen av slutbetygen i årskurs 9
och betygen i årskurs 6 ger oss ännu ett argument för att se över den rådande
skolstrukturen i grundskolan.
Det finns dock ljuspunkter i analysen av betygsvärdena. Vi kan se att det jobb som
görs på skolorna för att förbättra elevernas studieresultat börjar ge resultat då
betygsvärdena sakta förbättrats under det senaste läsåret. Arbetet som görs är både
förvaltningsövergripande och specifika för varje skola. Några exempel på
förvaltningsövergripande insatser är arbetet med att skapa fokus på verksamheternas
kärnprocesser och att förbättra och stärka verksamheternas möjligheter att följa upp
och utvärdera resultatutvecklingen. På enhetsnivå arbetas det med att till exempel
införa mobilfri skoldag, införandet av mentorer och stärka upp ordningsreglerna. Med
tiden kommer dessa insatser att ge resultat bland annat genom att studieresultaten
fortsätter att förbättras.
Analysen av studieresultaten vid gymnasieskolan visar att Bessemerskolan står sig väl
i en jämförelse med riket och länet. Skillnaderna är små men Bessemerskolans
genomsnittliga betygspoäng för samtliga nationella program ligger lika med riket och
lite före länet. Tittar vi enbart på de yrkesförberedande programmen så är
Bessemerskolan, i genomsnitt, bättre än både riket och länet. För de
högskoleförberedande programmen är skillnaderna mellan Bessemerskolan, riket och
länet mycket små.15


En annan förklaringsfaktor till varför betygsresultaten har halkat efter när det gäller
grundskolan skulle kunna vara att andelen pedagogisk personal med pedagogisk
högskoleexamen eller med lärarlegitimation är lägre i Sandviken än vad den är i en
jämförelse med riket och länet.16 Skillnaden mot riket är markant. I Sandviken har
70,7 % en pedagogisk examen medan riket uppvisar 83,4 %. När det gäller andelen

Se tabell 4.5.1 och 4.5.2
Se tabell 4.5.3
14 Se tabell 4.5.5
15 Se tabell 4.5.6, 4.5.7 och 4.5.8
16 Se Kap. 4.6 för närmare diskussion
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med lärarlegitimation har Sandviken 69,1 % medan riket har 79,7 %. Jämfört med
länet är skillnaderna mindre men är ändå tydliga.17
När vi analyserade hur fördelningen av andelen pedagogisk personal med
högskoleexamen och lärarlegitimation ser ut mellan de olika skolorna i kommunen
kan vi se att det finns betydande skillnader. Högst andel personal med pedagogisk
högskoleexamen har Hammarby skola, Vallhovsskolan och Jernvallsskolan. På dessa
tre skolor har all eller nästa all undervisande personal en pedagogisk högskoleexamen.
Lägst andel har Alsjö skola, Kungsgårdens skola och Hedängsskolan. Vid dessa tre
skolor innehar enbart hälften eller strax över hälften av den undervisande personalen
en pedagogisk högskoleexamen.18
För att kunna se om personalens utbildningsbakgrund har någon effekt på
betygsresultaten gjordes en jämförande analys mellan betygsresultaten per skola och
andel lärare med legitimation. Något entydigt stöd för hypotesen att skolor med hög
andel legitimerade lärare ger högre betygsresultat gick inte att hitta för Sandvikens
grundskolor. Jernvallsskolan har till exempel en hög andel legitimerade lärare och
höga betygsresultat för årkurs 6 samtidigt som Vallhovsskolan har hög andel
legitimerade lärare men låga betygsresultat i årskurs 6.19 Tyvärr blev jämförelsen
ofullständig då det saknas inrapporterade värden för betygsresultaten för vissa av
skolorna i Sandviken. Därför kompletterade vi analysen med aktuell nationell
forskning på området. Vi kunde då konstatera att vi inte är ensamma när vi inte kan
hitta några entydiga samband mellan andel personal med pedagogisk
högskoleexamen/lärarlegitimation och betygsutvecklingen. Viss forskning beskriver
sambandet som i bästa fall svagt positivt medan annan forskning beskriver sambandet
som icke-existerande eller till och med svagt negativt.
Inom förskolans verksamhetsområde visar vår analys av personalens
utbildningsbakgrund att den är god och står sig väl i en jämförelse med riket. Andelen
personal med förskollärarexamen och med förskolärarlegitimation är högre i
Sandviken än i jämförelsen med riket.20 Även när antalet årsarbetare inom förskolan
jämförs med riket ligger Sandviken bra till. Problemet är att barngrupperna är större i
Sandviken än vad de är i riket. Slutsatsen blir därför att antalet barn per avdelning är
större i Sandviken än i genomsnitt för riket men att personaltätheten uttryckt i antalet
pedagoger per avdelning är högre i Sandviken än vad den är i riket.21 Med andra ord är
personalens utbildningsnivå och personaltätheten i barngrupperna inte ett problem
inom förskoleverksamheten, utan problemet ligger i bristen på lokaler som gör att
varje avdelning måste ta emot fler barn än vad som är optimalt för att kunna bedriva
en pedagogiskt god verksamhet.
När vi analysera personalstatistiken vid den kommunala gymnasieskolan i Sandviken
visar det sig att gymnasieskolan har en liknande problematik som grundskolan när vi
jämför mot riket och länet. Vi kan där se att både riket och länet har en högre
genomsnittlig andel personal med en pedagogisk högskoleexamen än vad Sandviken
visar upp.22 Däremot har Sandviken en betydligt högre personaltäthet än både riket
och länet. En förklaring till detta förhållande är att Sandviken har hög grad av
yrkesförberedande nationella program. De yrkesförberedande programmen omfattar
färre elever än vad de högskoleförberedande gör.

Se tabell 4.6.2
Se tabell 4.6.3
19 Se tabell 4.6.4
20 Se tabell 4.6.5
21 Se tabell 4.6.6 och 4.6.7
22 Se tabell 4.6.8
17
18
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Den utförda analysen av skolformerna utifrån utredningens direktiv har visat på en rad
faktorer som är gemensamma men att det även finns faktorer som enbart berör en eller två av
skolformerna. Av de gemensamma faktorerna är dessa de viktigaste:
1. Alla skolformer behöver nya lokaler för att klara av att säkerställa att de lever upp till
Skollagens krav att tillhandahålla utbildningsplatser för att kunna bereda barn och
elever plats i verksamheterna inom rimlig tid och i en omfattning som speglar behov
och efterfrågan.
2. Skollagen beskriver att skolformerna skall verka för integration, att utbildningen skall
vara kompenserande och inkluderande för att förhindra att segregation,
socioekonomisk polarisering och exkludering uppkommer. Inom skolformerna i
Sandviken finns uppenbara problem med segregation vid förskolor och skolor utifrån
fördelningen av utrikesfödda och barn/elever från socioekonomiskt utsatta familjer
samtidigt som andelen barn och elever med behov av en anpassad skolgång växer.
3. Skolformerna står inför likartade problem när det gäller personalfrågor så som andelen
behöriga pedagoger, personaltäthet och rekryteringssvårigheter. I en tid då det råder
brist på utbildade och legitimerade pedagoger är det ytterst viktigt att ha en väl
fungerande verksamhet, tydlig skolstruktur och vara en attraktiv arbetsgivare för att
klara den konkurrens som råder kring personal med rätt kompetens.
När det gäller faktorer som berör en eller två skolformer så är nedanstående av störst
betydelse:
1. Förskolans lokalbehov består, förutom av att kunna hantera en framtida ökning i
barnunderlaget, av att kunna bygga bort temporära modullösningar och slitna och illa
anpassade förskolor. En nybyggnation behöver även beakta att denna bör vara av den
storleken att barngrupperna kan göras mindre utifrån de riktlinjer som Skolverket
anger i sina rekommendationer.
2. Förskolan och grundskolan behöver även hantera att barn- och elevunderlaget på sikt
minskar i landsbygdsområdena för att undvika en situation där barn- och
utbildningsplatser vid verksamheterna står tomma i allt större utsträckning vilket
belastar förvaltningens totala ekonomi och försvårar optimal resursanvändning.
3. Förskola och grundskola behöver även säkerställa att de kan erbjuda en likvärdig
utbildning för alla barn och elever i hela kommunen genom att behörig och
legitimerad undervisande personal finns tillgänglig vid förskole- och
grundskoleenheterna. En hållbar skolstruktur och en tydlig strategi för att kunna
rekrytera, behålla och utveckla personalen måste skapas för att likvärdigheten i
utbildningen skall kunna garanteras.
4. Gymnasieskolan är en frivillig skolform men i praktiken en nödvändighet för att vara
gångbar på arbetsmarknaden. Idag råder det hög konkurrens för elever att komma in
på en nationell gymnasieutbildning och ofta betyder det att en elev får nöja sig med
något av sina reservalternativ vilket kan påverka elevens studiemotivation och
studieresultat. Andelen elever som är behöriga att söka till gymnasiet men som inte
kommer in någonstans ökar för varje år. Ett vägval är därför nödvändigt. Antingen
byggs Bessemerskolan ut så att antalet platser i program med högt söktryck ökas eller
så hänvisas dessa elever till andra utbildningsanordnare.
Utredningen har utifrån dessa faktorer tagit fram ett antal förslag för varje skolform som, i vår
mening, ger skolformerna i Sandviken möjligheten att utnyttja sina personella, ekonomiska
och lokalmässiga resurser på ett sätt som främjar barnens, elevernas och personalens dagliga
arbete.
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Förslagen syftar till att ge en likvärdig tillgång till utbildning och en hög likvärdig kvalitet i
utbildningen där alla barn och elever stimuleras så att deras rätta potential nås och personalen
kan arbeta för att kompensera för skillnader i förutsättningar hos barnen och eleverna.
Förslagen är som följer, uppdelade per skolform:






Förskolan
-

sträva efter att minska barngruppernas storlek till 16 barn per avdelning i
genomsnitt

-

den temporära förskolan Svarvarens två avdelningar försvinner när Solgårdens
fyra avdelningar är återuppbyggd

-

en tio avdelningars förskola byggs centralt. Denna ersätter Björkparkens,
Sandbackas och Brukets förskolors totalt nio avdelningar

-

Sätralinjens tio avdelningar i paviljonger behålls tillsvidare medan Sätralinjens två
ordinarie avdelningar rivs och ger plats för en ny byggnad med plats för åtta
avdelningar

-

grundskolan i Vallhov skulle kunna göras om till en åtta avdelningars förskola,
under förutsättning att grundskolan kan lämna över lokalerna

-

om det inte går att lösa vart Vallhovs grundskoleelever skall flytta föreslås en åtta
avdelningars förskola i området Hjalmarsmuren i Stensätra.

-

betrakta Storvik, Gästrike-Hammarby, Åshammar och Kungsgården som ett
gemensamt förskoleområde

-

en etablering av en förskoleenhet i Jäderfors skjuts upp på obestämd framtid

-

förskolan i Österfärnebo bereds plats i grundskolans lokaler

-

en översyn av ledningsstrukturen görs då ny lagstiftning på området införs från
och med 1 juli 2019

Grundskolan
-

undervisningen för högstadieelever koncentreras till en eller två nybyggda enheter

-

högstadieverksamheten vid Murgården, Jernvallen, Björksätra, Norrsätra, Storvik
och Österfärnebo flyttas till denna eller dessa nybyggda enheter

-

övriga enheter renodlas till att bli F – 6 skolor

-

i anslutning till Norrsätraskolans lågstadiedel etablera fler små grupprum eller
motsvarande som ska kunna användas av särskolans elever som även kan utgöra
en resurs för hela grundskoleverksamheten

-

i samband med etableringen av ett eller två högstadium särskilt beakta
inkluderingen av särskolans årskurser 7-9

-

i Norrsätraskolans närhet bygga nya lokaler för träningsskolans verksamhet
anpassade efter elevantal och verksamhetens behov.

Gymnasieskolan
-

Bessemerskolan byggs i första hand ut med en ny flygel eller
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-

antalet utbildningsplatser utökas generellt, över alla de nationella programmen,
med cirka 300 platser genom att

-

programutbudet utökas med nya program, flera paralleller och inriktningar som
idag saknas i Sandviken

-

antalet nationella program ses över

-

eftersträva ett samverkansavtal med Gävle kommun för att säkerställa att elever
som söker sig dit inte hamnar i en situation där de blir utan en gymnasieplats.

Förslagen har tagits fram via en ingående analys och diskussion som återfinns i kapitel 5
(förskolan), 6 (grundskolan) och 7 (gymnasieskolan). I kapitel 6 om grundskolan återfinns
även en analys av fritidshemsverksamheten och grundsärskolans verksamhet fram till år 2030.

______________

_____________

Anders Johansson

Staffan Lindvall

Utredare

Utredare
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Utredningens mål och direktiv
I Kunskapsförvaltningens strategiska utvecklingsarbete finns bland annat ett fokus på
lokalbehov och lokalutformning för framtidens skola. Arbetet omfattar förskola, grundskola
och gymnasium.
Målet med utredningen är:
- att verksamheterna ska kunna utvecklas med fortsatt hög kvalitet och med en effektiv
lokalanvändning.
- att skapa en tydlig bild av möjligheten till utveckling av verksamheten genom ändamålsenlig
och attraktiv lokalutformning för såväl elever som lärare.
- att kommunen genom delprojektet får underlag till en långsiktigt hållbar investeringsplan.
Direktiv – målen skall belysas utifrån följande perspektiv
Likvärdigheten inom skolformerna
Skolorna ska vara funktionella enheter som i sin fysiska utformning ger möjlighet till
likvärdiga förutsättningar till att ge eleverna en bra utbildning. Likaså skall skolorna vara
attraktiva arbetsplatser som lockar behöriga lärare till de tjänster som finns på respektive
skola.
Närhetsprincipens betydelse för skolformerna
Att på ett praktiskt sätt kunna ta sig till sin skola är en viktig del. Den direkta närheten är mer
viktig för de yngre eleverna. Det är dock viktigt att även logiska färdvägar och möjligheten
till kollektiva färdsätt beaktas när utbildningen i de högre stadierna samordnas i högre grad i
större enheter.
Integration och inkludering inom skolformerna
Skolorna i Sandviken ska vara en mötesplats/arbetsplats för alla. Tanken på att tidigt i livet se
värdet av mångfald ska påverka lokalöversynen. För de yngre åldrarna är närhetsprincipen
den som prioriteras, men senast i högstadieåldern ska eleverna mötas från olika
boendeområden, med olika etnisk härkomst, samt olika kulturella och religiösa uttryck.
Klara expansion inom skolformerna
Viktigt är att lokalöversynen hanterar den förväntade ökningen av barn och elever inom
förvaltningens alla verksamhetsområdena. Med den befolkningsprognos som
Kommunfullmäktige antagit, ökar antalet barn/elever i åldrarna 1 till 18 år i Sandvikens
kommun med totalt 864 personer fram till år 2030.
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1. Inledning
Den kommunala skolan i Sandviken står inför strukturella förändringar som främst handlar
om en klassisk resursallokerings fråga. Bärande för utredningen Skola 2025 är utvecklingen
till en likvärdig skola. I den likvärdiga skolan ingår problemställningar så som
integration/segregation, socioekonomisk polarisering, närhetsprincipens inverkan,
resultatutvecklingen hos eleverna och andelen behöriga lärare. Till ekvationen läggs även vad
den förväntade ökningen i elevunderlaget kommer att innebära för den kommunala skolan i
Sandviken fram till år 2030.
Sammantaget bildar dessa faktorer grunden för dagens och framtidens strukturella problem
och möjligheter inom verksamhetsområdet. Påståendet att lösningen hittas i hur vi använder
våra begränsade resurser på bästa sättet grundar sig i att skolstrukturen är till för elevernas
bästa och i förlängningen även samhällets bästa och inte i vad som här bäst för enskilda
individer eller enskilda grupper i samhället. Sätter vi våra barns rätt till goda förutsättningar
till lärande och personlig utveckling främsta så kan vi inte blunda för att ta obekväma och
jobbiga beslut. Det är huvudmannens ansvar att utbildningen håller en jämn och hög kvalitet,
så att alla elever ges förutsättningar att nå de nationella målen.
Resursallokering handlar alltså om hur vi skall kunna använda våra begränsade resurser rätt
för att få ut mesta möjliga nytta för största möjliga antal. De resurser som står förvaltningen
tillbuds är främst skattemedel, personalens profession, lokaler och elevernas egen drivkraft.
Ramarna för hur dessa resurser skall användas sätts främst av de olika lagar och regelverk
som verksamhetsområdet har att förhålla sig till och som kommer från nationell och lokal
politisk styrning men även från olika tillsynsmyndigheter.
Enligt Skollagen (2010:800)23 ansvarar huvudmannen för att utbildningen genomförs på ett
sådant sätt att de nationella målen som riksdagen och regeringen fastställt för verksamheten
kan nås. Inom dessa ramar skall huvudmännen utforma verksamheterna utifrån lokala behov
och förutsättningar. Det är kommunfullmäktige som fastställer mål och inriktning för
kommunens verksamheter och fördelar ekonomiska resurser till dessa. Kommunfullmäktige
är också mottagare av statens uppdrag till kommunerna. Av detta följer att det är
kommunfullmäktige som har det yttersta ansvaret för att den kommunala skolverksamheten
har den kvalitet och de resurser som krävs för att uppfylla nationella mål och att genomföra
utbildningen på det sätt som krävs i skollagstiftningen.
I varje kommun som är huvudman skall det finnas en eller flera nämnder som skall fullgöra
kommunens uppgifter enligt Skollagen. För en sådan nämnd gäller det som är föreskrivet om
nämnder i Kommunallagen (2017:725).24 Det är den eller de utsedda nämnderna som ansvarar
för verksamheten som fullmäktige tilldelat dem genom nämndreglementet. Detta framgår av
Skollagen och Kommunallagen.
Utredningens disposition är att i kapitel 2 beskrivs den pedagogiska visionen för
förvaltningens verksamhetsområden. Kapitel 3 behandlar, den av kommunfullmäktige
godkända, befolkningsprognosen för perioden 2017 till 2030 och dess inverkan på
utvecklingen av elevunderlaget för Kunskapsförvaltningens tre verksamhetsområden. I kapitel
4 förs en diskussion utifrån sju viktiga områden som alla utgör grunden för begreppet ”en
likvärdig skola”. Diskussionen förs även ur ett Sandvikenperspektiv. Kapitlen 5 till 7
behandlar förvaltningens tre verksamhetsområden var för sig. Analysen av varje område
genomförs utifrån perspektiven ”lokaler”, ”likvärdighet” och ”pedagogiska effekter” för att
sedan mynna ut i förslag till åtgärder för att skapa en hållbar utveckling inom förvaltningens
verksamhetsområden.

23
24

Skollagen; SFS (2010:800) Kap. 2, § 2
Kommunallagen; SFS (2017:735) Kap 3, § 4 och Kap. 6
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2. Pedagogisk vision
2.1 Likvärdig skola
Demokrati som styrelseform är inte något självskrivet och beständigt. Demokratin måste
vårdas och förstås av varje ny generation. Alternativen ger inte alla människor en värdig
tillvaro och förutsättningar att komma till sin rätt. Skolan ska förmedla och förankra respekt
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det
svenska samhället vilar på. Vikten av skolans demokratiska uppdrag ökar ju mer andra
värderingar tar plats i samhället.
Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund,
tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. I förskolans läroplan beskrivs barnens behov av
trygghet och omsorg och som en viktig faktor i utvecklingen av självkänsla och en positiv
bild av sig själva som lärande och skapande individer. Det innebär att utbildningen inte kan
utformas lika och att resurserna kan behöva fördelas efter behov.
I skollagen beskrivs likvärdig skola ur följande tre aspekter:






lika tillgång till utbildning
Aspekten lika tillgång till utbildning beskrivs som: Alla ska, oberoende av geografisk
hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i
skolväsendet.
lika kvalitet på utbildningen
Aspekten om lika kvalitet på utbildningen beskrivs som: Utbildningen inom
skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett
var i landet den anordnas.
utbildningen skall vara kompenserande
I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska
ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att
uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig
utbildningen

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde,
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är enligt läroplanen
de värden som skolan ska gestalta och förmedla.
I diskrimineringslagen finns bestämmelser som har till ändamål att motverka diskriminering
och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet oavsett kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Barnkonventionen beskriver att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får
diskrimineras.
Framtidens skola är en garant för demokratins bevarande och människors lika värde.
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2.2 Likabehandling
Alla barn och elever har rätt till en trygg och stimulerande miljö fri från diskriminering.
Därför finns det bestämmelser om att förskolan och skolan måste arbeta främjande och
förebyggande för att motverka diskriminering och undanröja hinder för allas lika rättigheter
och möjligheter i verksamheten. Alla förskolor och skolor ska upprätta en plan mot kränkande
behandling enligt skollagen. Alla skolformer ska enligt diskrimineringslagen arbeta med
aktiva åtgärder mot diskriminering. Dokumentationen ska synliggöra det främjande och
förebyggande arbetet och redogöra för vilka rutiner förskolan eller skolan har för att upptäcka,
utreda och åtgärda akuta situationer.
År 2017 skärptes diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder. Lagändringen
innebär att utbildningsanordnare har fått ett utökat ansvar för att förebygga diskriminering och
verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett lagens sju diskrimineringsgrunder: kön,
könsidentitet eller köns uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
Likabehandling innebär att barn och unga behandlas utifrån sina förutsättningar så att de får
lika rättigheter och möjligheter. Lärare och skolledare behöver aktivt främja alla elevers lika
rättigheter och möjligheter. Skolan ska i utbildningen ta hänsyn till barns och elevers olika
behov, som exempel behöver vissa barn stöd i vissa ämnen och andra kan behöva tekniska
hjälpmedel.
Framtidens skola främjar aktning för varje människas egenvärde .
2.3 Elevhälsa, extra anpassningar och särskilt stöd
För att öka måluppfyllelsen för eleverna genom att möta deras olika behov av stöd och
anpassningar behöver elevhälsan vara med i ett tidigt skede. Det är viktigt att lyfta fram
elevhälsans processer, som tydliggör hur dess kompetenser tas tillvara, samt hur de blir
synliga i verksamhetens ordinarie processer. Centralt är att elevhälsan är integrerad i
undervisningen och att den är ett stöd för rektor och lärare i att stärka relationen mellan elev
och lärare i anpassning och utveckling av lärmiljön.
Barn och elever har olika styrkor och lär sig på olika sätt. För att ge alla barn och elever goda
möjligheter att utvecklas och lära behöver pedagogerna ha kunskap om varje individs styrkor
och behov av stöd. Kunskap om hur exempelvis mognad, motivation, koncentration och
minnesförmåga påverkar barnets eller elevens lärande är viktigt för att kunna anpassa
aktiviteter och undervisning.
Alla skolformer behöver stimulera och utmana barn och elever i deras utveckling och lärande
samt erbjuda flexibla lek- och lärsituationer med möjlighet att prova olika
gruppkonstellationer.
Under sin skoltid behöver eleverna få möjlighet och stöd att hitta sin egen studieteknik, prova
på olika sätt att inhämta och utveckla sina kunskaper. Här behöver pedagoger samarbeta kring
en elevgrupp, inom sina egna ämnen och med elevhälsan.
Barn och elever med funktionshinder har, utöver de val av studietekniker och variationer av
lärande som alla elever behöver, särskilda behov av hjälpmedel som underlättar lärandet. Det
kräver pedagoger som har goda kunskaper inom området och kan välja rätt verktyg vid rätt
tillfälle.
Framtidens skola möter eleverna där de är och har god kompetens och organisation för
att möta individuella behov.
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2.4 Digitalisering
Digitaliseringen, artificiell intelligens och ny teknik genomsyrar hela vårt samhälle och
kommer att förändra det i grunden. Digitaliseringskommissionen har definierat innebörden av
digital kompetens som ”i vilken utsträckning en individ är förtrogen med digitala verktyg och
tjänster samt har förmåga att följa med i den digitala utvecklingen och dess påverkan på ens
liv”.
Många verksamheter och samhällsfunktioner kommer att kunna effektiviseras och förbättras.
Digitaliseringen rymmer en potential som gör det svårt att överblicka de möjligheter och
framsteg som ligger i framtidens teknik. Vi kan ”sikta mot stjärnorna” men hamna i en annan
galax.
I alla skolformer behöver digitaliseringen som fenomen finnas med för att ge barn och elever
förutsättningar att möta framtiden med goda kunskaper och förmågor. Skolan behöver också
använda sig av den digitala tekniken som verktyg att öka kvalitén och för att effektivisera
undervisning och administration. Digitala läro- och hjälpmedel kan betydligt förbättra skolans
förmåga att anpassa undervisningen efter barnets/elevens inlärningsförmåga. Skolan har ett
kompensatoriskt uppdrag som ska göra barns/elevers socioekonomiska bakgrund mindre
betydelsefull. Systematisk uppföljning och kontinuerlig kompetensutveckling av hög kvalitet
på alla nivåer är av yppersta vikt för att möta den digitala framtiden.
Kunskapsförvaltningen har tagit fram en NGL-strategi (Nästa Generations Lärande) som är
det dokument som ger en avsiktsförklaring inom digitaliseringen de närmsta åren. Den bygger
på bland annat regeringens nationella digitaliseringsstrategi, men har även koppling till lokala
dokument som Vision 2025 och Kunskapsnämndens mål och där tecknas följande
framtidsbild:
I Sandvikens förskolor och skolor ligger den digitala tekniken och kompetensen ständigt i
framkant och är tillgänglig för alla barn och elever. Dessa ges med stöd av kompetent,
intresserad och engagerad personal och adekvata digitala hjälpmedel möjlighet att nå sin
högsta potential. Vi gör skillnad och bildar framtid.
Framtidens skola tar höjd för digitalisering.
2.5 Motivation
Skolan har genom alla tider haft den samhällsbärande uppgiften att ge det uppväxande släktet
förutsättningar att bli självständiga och fungerande medborgare som bidrar till samhällets
gemensamma utveckling och förbättring. Över tid har styrningen och lagstiftning förändrats
men grunduppdraget är detsamma.
I skolans uppdrag blir en viktig del att motivera barn och elever att dra nytta av den utbildning
som erbjuds så att man kan ta nästa steg i livet och att skolan ger undervisning på ett
likvärdigt sätt men med hänsyn till varje individs förutsättningar.
Skollagen slår fast att skolan ska vara likvärdig. Alla elever ska få en skola av hög kvalitet.
Skolan ska sträva efter att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar
Det finns dock i vår tid en mängd orsaker som gör att barn och elever inte når sin fulla
potential i skolan. Dessa återfinns dels i skolan och dels utanför i samhällsstrukturer,
socioekonomisk bakgrund, vårdnadshavares utbildningsnivå och inkomst.
Skolan kan inte ensam klara av att motivera barn och elever till att rätt använda skolan i sin
utveckling och progression. Vårdnadshavare, politiker, näringsliv - alla behöver vara med och
beskriva att skolan är viktig. Skolans uppdrag är att göra allt som står i dess makt för att
utbildningen ska upplevas relevant, intressant och som en potentiell möjlighet för att skapa ett
bra liv.
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Motivation är en motor i allt lärande. Forskning visar att en speciell sorts motivation är
avgörande för att nå resultat i skolan. Det engelska ordet för detta är grit, som betyder
beslutsamhet. Inom populärpsykologin brukar grit beskrivas som konsten att inte ge upp. Det
definieras som ett icke-kognitivt drag baserat på individens passion för ett visst långsiktigt
mål. Grit kan utvecklas och förstärkas, både av individen själv och genom stöd från
vårdnadshavare, lärare, chefer eller vänner. Grit är motivationen som gör att man kämpar
vidare fast det tar emot och motivation slår ibland både intelligens och talang när det gäller att
nå resultat.
Elevernas socioekonomiska bakgrund har alltid haft en stor betydelse för elevernas resultat
och betydelsen har under lång tid legat på ungefär samma nivå. Nu ses en ökad betydelse av
socioekonomisk bakgrund. Ökningen är betydande för utlandsfödda elever men en svagare
ökning finns även för elever födda i Sverige. De utlandsfödda elevernas betyg påverkas också
av att invandringsåldern har ökat, vilket innebär att de har kortare tid på sig att nå målen i den
svenska skolan. Föräldrarnas inkomst har blivit allt viktigare, och framstår som den centrala
förklaringen till den ökade betydelsen av socioekonomisk bakgrund för betygsresultaten.
Eleverna har blivit alltmer uppdelade mellan skolor utifrån socioekonomisk bakgrund och
utländsk bakgrund, det vill säga skillnaderna i skolornas socioekonomiska sammansättning
har ökat. Resultatskillnaderna mellan skolor har nästan fördubblats mellan åren 2000 till
2016. Skolans socioekonomiska sammansättning har alltså stor betydelse för hur en elev, med
sina individuella förutsättningar, lyckas göra goda skolresultat eller inte. Det gäller särskilt för
elever med låg socioekonomisk bakgrund
Framtidens skola ger eleverna förutsättningar att bygga motivation och framtidstro
tillsammans med skolan, vårdnadshavare och det omgivande samhället.
2.6 Trygghet och studiero
Alla skolformer ska erbjuda trygg och god arbetsmiljö för elever och personal. Ordningsregler
utarbetas i samverkan med alla berörda och är till för att skapa ordning, trivsel och studiero.
Arbetsmiljön omfattar inte enbart undervisning, utan gäller alla tillfällen och platser i
verksamheten. Det behöver finnas ett gemensamt förhållningssätt kring hur trygghet påverkar
lärandet.
Lärarens pedagogiska ledarskap är en viktig faktor eftersom det finns en tydlig koppling
mellan stimulerande undervisning och studiero. Undervisningen ska genomföras så att barn
och elever stärks i sin vilja att ta ansvar för att göra de uppgifter som läraren har planerat och
att de inte blir störda när de utför sitt skolarbete.
Människornas tillit till varandra och samhällsinstitutionerna minskar. I dag kommunicerar och
interagerar vi genom sociala medier, nyheter. Oro sprids snabbt, kränkningar och hot blir
vanligare och näthat är en verklighet. Skolan är en del av samhället och det som utspelar sig
där avspeglar sig i skolan. Det gäller även hot och våld. Skolan måste därför ha en beredskap
för att möta alla typer av våld och kränkningar både i det vardagliga arbetet och i planering av
lokaler.
Framtidens skola ger förutsättningar för trygghet och studiero.
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2.7 Rekrytering - attraktionskraft
Pedagogernas roll i skolan har förändrats från att ensidigt styra undervisningen till att skapa
förutsättningar för barns och elevers delaktighet i lärande och undervisning. Pedagogerna
förväntas samverka, samarbeta och samplanera aktiviteter och undervisning. En framgångsfaktor är en väl fungerande organisation som stödjer detta arbete och leder till högre
måluppfyllelse, arbetsglädje och motivation. För att barn och elever ska uppnå sina uppsatta
mål gör arbetslaget anpassningar och ger pedagogiskt stöd utifrån deras behov av olika
lärsituationer och sätt att lära.
Alla typer av arbetslag behöver vara forum för diskussion och reflektion utifrån uppdraget,
där kommunikationen är öppen, aktiv och förtroendefull. Arbetslagen förväntas föra
diskussioner kring hur verksamheten och dess processer utformas för att det ska upplevas som
meningsfullt för alla barn och elever.
En attraktiv lärmiljö för personal, barn och elever är viktig. Det behöver finnas tydliga
arenor/rum för att kunna få variation under arbetsdagen för alla som är verksamma i skolan.
Rumsfunktionerna kan samlas inom fem övergripande begrepp som innehåller olika
lärsituationer:
-

Presentation
Kan ses som ett uppträdande och kräver någon form av scen, inför antingen en större
publik, en klass eller en mindre grupp.

-

Produktion
I skolan kan produktion finnas inom olika ämnesområden och ofta sträcka sig från en
första planering till en slutprodukt.

-

Interaktion
Interaktion innebär samverkan, samspel eller ömsesidig påverkan mellan människor
och grupper av människor och sker i alla former av lärmiljöer.

-

Reflektion
Reflektion är när vi tar oss tid att begrunda våra intryck. Barn och elever behöver tid
och plats för eftertanke och betraktelse för att bearbeta ny kunskap.

-

Rekreation
Rekreation är vårt sätt att vila för att återhämta oss och återfå energi. Rekreation kan
innebära allt från avskildhet, kontemplation och naturupplevelse till fysisk aktivitet,
förtäring och socialt samspel.

Framtidens skola erbjuder sina medarbetare arbetsgemenskap som bygger på
samverkan och kollegialt lärande samt moderna, funktionella lokaler och adekvat
utrustning.
2.8 Hållbarhet
Social hållbarhet
Den sociala hållbarhetsdimensionen handlar till stor del om välbefinnande, rättvisa, makt,
rättigheter och individens behov. För skolans del handlar det om att öka tilliten till
verksamheterna och att skolan har ett hållbart arbete med att minska segregeringen och öka
inkluderingen.
Att känna gemenskap och ingå i ett sammanhang är viktigt för alla. Barn och elever utvecklas
genom att lära tillsammans och umgås i en gemenskap. Det är genom andra som vi också får
syn på oss själva. Att möta andra barn och elever i lek, lärande och i gemensamma
upplevelser ger nya perspektiv och erfarenheter.
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Ekologisk hållbarhet
Ekologisk hållbarhet innefattar allt som har med jordens ekosystem att göra. Sandvikens
kommun verkar för att minska sin klimatpåverkan. En utgångspunkt i det arbetet är de globala
målen i Agenda 2030.
Ekonomisk hållbarhet
Grundtanken kring god ekonomisk hushållning är att dagens medborgare skall finansiera sin
egen kommunala välfärd och inte förbruka vad tidigare generationer tjänat ihop eller skjuta
upp betalningen till kommande generationer. En god ekonomisk hushållning kräver därför att
kommunens ekonomi är i balans och att kommunen redovisar positiva resultat.
Syftet med en god ekonomisk hushållning är att skapa så stor nytta som möjligt för
medborgarna för de resurser som står till förfogande och erbjuda en kostnadseffektiv
verksamhet. Ekonomin utgör en ram för verksamhetens omfattning och pengarna är yttersta
restriktionen.
Framtidens skola väver in hållbarhet som perspektiv i skolans alla processer.
2.9 Systematiskt kvalitetsarbete
Kunskapsförvaltningen i Sandvikens kommun arbetar med utgångspunkt från SIQ
Managementmodell (Institutet för kvalitetsutveckling) som driver förbättrade resultat.
Modellen ger en helhetssyn och fokuserar på ledarskapets avgörande roll och på vikten av alla
medarbetares medverkan. Modellen är utvecklad från forskning och praktisk tillämpning och
bygger på tre hörnpelare:
-

Kultur

-

Struktur

-

Systematik

Kulturen
Kulturen i SIQ Managementmodell baseras på framgångsfaktorer som kännetecknar ledande
organisationer. De fem framgångsfaktorerna vägleder beslut och handling för motivation och
riktning.
Framgångsfaktorer är:
Skapa värde med barn, elever och övriga intressenter
Förvaltningens långsiktiga framgång beror på vår förmåga att skapa värde tillsammans med
de som vi finns till för. Barn, elever och övriga intressenters uttalade och underförstådda
behov, krav, önskemål och förväntningar är vägledande för förvaltningens beslut och
handlande.
Leda för hållbarhet
Med engagerade ledare som utgår från barn, elever och övriga intressenters behov förstärks en
kultur som skapar förutsättningar för en hållbar utveckling. Ledare ser förvaltningens tjänster
och processer som delar i en större helhet och verkar aktivt för att förbättra samhälle, miljö
och ekonomi. Förvaltningens ledare tar till vara och utvecklar medarbetarnas och
organisationens samlade kompetens och mångfald.
Involvera motiverade medarbetare
En förutsättning för framgångsrik förvaltning är motiverade medarbetare som känner sig
uppskattade och respekterade. Ledare och medarbetare är engagerade i att utveckla en god
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arbetsmiljö. Alla ser sin roll i helheten och har ett tydligt mandat att bidra till verksamheternas
utveckling.
Utveckla värdeskapande processer
Förvaltningens verksamhet ses som processer som skapar värde med barn, elever och övriga
intressenter. Processorientering stimulerar förebyggande arbete, att grundorsaker till problem
identifieras och att faktabaserade beslut tas. Processerna är utformade för att ge förutsägbara
resultat. Samtidigt finns förmågan att snabbt ställa om med hänsyn till förändrade behov från
barn, elever och övriga intressenter.
Förbättra verksamheten och skapa innovationer
Framgångsrik hållbar verksamhet över tid kräver såväl ständiga förbättringar som innovation
av tjänster och processer. Förutsättningen för detta är en kultur som stimulerar till
kontinuerligt lärande, kreativitet och nya idéer. Genom jämförelse med ledande organisationer
får ledare och medarbetare kunskap om vad som kan uppnås och vägen dit. Ett systematiskt
och uthålligt förbättringsarbete leder till nöjdare barn och elever, nöjdare medarbetare, bättre
samhälle och miljö samt ökad effektivitet.
Utifrån ovanstående framgångsfaktorer har förvaltningen arbetat fram en gemensam
värdegrund och beteenden som stärker denna.
Strukturen
Störst inverkan på en organisations resultat är områden som fokuserar på:
-

Kunder och intressenter

-

Ledarskap

-

Medarbetare

-

Processer

Genom att förvaltningen utvecklar arbetssätt inom dessa områden stärks kulturen och
resultaten.
2.9.1 Figur systematiskt kvalitetsarbete
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Systematiken
Systematiken består av en metod i att ställa frågor om hur den egna verksamheten fungerar.
Det är först när medvetenhet nås om vad verksamheterna gör och inte gör som
förbättringsarbete kan åstadkommas.
I grunden handlar det om att kunna reflektera över sin egen verksamhet och kontinuerligt
ställa sig frågorna:
-

Har jag gjort det jag sa att jag skulle?

-

Blev det som jag tänkte att det skulle bli?

Tillsammans med processbeskrivningar som förklarar hur verksamheten genomför sitt
uppdrag ger det utrymme för analys; det vill säga relationen mellan vad verksamheten gör och
vilka resultat verksamheten uppnår.
Denna analys ligger sedan till grund för förbättringar i verksamheten.
Framtidens skola har ett väl utvecklat kvalitetsledningssystem.
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3. Befolkningsprognosens inverkan på barn- och elevunderlag
Kapitel 3 kommer kortfattat att beskriva hur elevutvecklingen antas komma att se ut mellan
åren 2017 till 2030 i enlighet med den av kommun fullmäktige beslutade
befolkningsprognosen.25 År 2017 i tabellerna blir referensåret som beräkningen av plus eller
minus i elevutvecklingen utgår ifrån. Analysen av förändringarna i elevunderlaget och
betydelsen för de tre skolformernas verksamhetsområden kommer därefter att göras i kapitlen
4 till 6.
3.1 Förskola
Till förskolebarn räknas åldersgruppen 1 till 5 åringar då de flesta föräldrar väljer att stanna
hemma med sitt barn under dess första levnadsår. I tabellerna är denna tidserie markerad som
gul. Därför utgår vi från detta åldersspann för att undersöka hur utvecklingen av
elevunderlaget ser ut för förskoleverksamheten. Tabellen visar det totala antalet barn i
åldersgruppen varje år framtill år 2030.
Samtliga områden
3.1.1 Tidsserie över elevunderlaget utveckling för kommunens hela förskoleverksamhet
Åldersgrupp

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

0-1

864

856

876

883

888

889

887

882

876

870

864

858

852

846

2-3

837

863

895

887

905

911

915

916

912

907

902

896

890

885

4-5

900

904

872

895

925

918

933

938

941

941

937

933

927

922

1-5

2 185 2 190 2 206 2 226 2 276 2 277 2 295 2 299 2 296 2 287 2 275 2 262 2 248 2 234

2-5

1 737 1 766 1 767 1 783 1 830 1 829 1 848 1 854 1 853 1 848 1 839 1 829 1 818 1 807

0-5

2 601 2 623 2 643 2 666 2 718 2 718 2 735 2 735 2 729 2 718 2 703 2 686 2 670 2 653

Prognosdatum: 2018-08-21
Källa: delområdesprognos 2018 avstämd

Sammantaget antas det att antalet förskolebarn kommer att öka med 49 barn fram till år 2030
för hela kommunen. Det är av intresse att se hur utvecklingen ser ut om vi delar in
kommunen som helhet i områdena Landsbygd och Tätort för att få en bättre bild av
elevutvecklingens förändring över tid.
Landsbygd
3.1.2 Tidsserie över elevunderlagets utveckling på landsbygden för förskoleverksamheten
Åldersgrupp 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
0-1

232

233

249

248

246

243

238

234

229

225

221

218

215

213

2-3

237

255

259

260

274

273

270

267

262

257

252

248

244

241

4-5

278

269

246

262

266

266

280

279

276

272

267

262

258

254

1-5

642

636

632

649

667

664

674

666

656

645

634

623

613

604

2-5

515

524

505

522

540

539

551

545

538

529

519

510

502

494

0-5

747

757

753

769

786

782

789

779

767

754

740

728

717

707

Prognosdatum: 2018-08-21
Källa: delområdesprognos 2018 avstämd
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All befolkningsdata i rapporten är hämtad ur Demos webbmodul
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Med Landsbygd menas här alla större och mindre orter utanför centralorten Sandviken.
Tidsserien visar här på ett minskat elevunderlag fram till år 2030 med 38 barn inom
förskoleverksamheten. Elevunderlaget minskar stadigt från år 2026 för att vara 604 barn år
2030.
Tätort
3.1.3 Tidsserie över elevunderlagets utveckling i tätorten för förskoleverksamheten
Åldersgrupp

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

0-1

632

623

627

635

642

647

648

648

647

645

643

640

637

634

2-3

599

608

635

628

631

638

645

649

650

651

650

648

647

644

4-5

622

634

626

633

659

652

653

659

665

669

670

670

670

668

1-5

1 542 1 553 1 572 1 577 1 609 1 612 1 621 1 632 1 639 1 642 1 642 1 639 1 635 1 630

2-5

1 221 1 242 1 261 1 261 1 290 1 290 1 298 1 308 1 315 1 319 1 320 1 319 1 316 1 313

0-5

1 853 1 865 1 888 1 896 1 932 1 936 1 946 1 957 1 963 1 964 1 963 1 959 1 953 1 946

Prognosdatum: 2018-08-21
Källa: delområdesprognos 2018 avstämd

För Sandviken ser vi av tidsserien att elevunderlaget i förskolan kommer att öka med totalt
88 barn under den aktuella tidsperioden. Största delen av den beräknade ökningen verkar ske
under den första hälften av tidsperioden för att plana ut mot slutet av tidsserien.
Sammantaget kan vi säga att förändringen i elevunderlaget till förskolan är liten (+49 barn)
över tidsperioden. Utvecklingen ser dock annorlunda ut om centralorten jämförs med
landsbygdsområdena. Elevunderlaget i centralorten förväntas öka med 88 barn medan
landsbygdsområdena förväntas minska under samma period med 38 barn.
I diagrammet här nedan ser vi grafiskt hur kurvorna ser ut för tätorten respektive
landsbygden.
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I tabell 3.1.4 här nedan görs en tidsserieanalys över hur förändringarna kommer att se ut om
vi slår ut befolkningsprognosen för elevunderlaget ortsvis. Vi kan då konstatera det är i
Sandviken och Storvik som vi kan se en ökning av elevunderlaget över tid. Även GästrikeHammarby har en liten ökning, om än marginell. Övriga orter i kommunen uppvisar en
minskning i elevunderlaget gällande förskolans verksamhetsområde.
3.1.4 Tidsserieanalys av elevunderlaget till förskolan 2017 till 2030
Ort

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

+/-

Sandviken

1543

1554

1573

1578

1611

1614

1623

1634

1641

1644

1644

1641

1637

1632

+ 89

Jäderfors

34

35

33

33

32

30

31

31

30

29

28

27

26

25

-9

Storvik

172

174

177

179

191

189

198

199

200

198

196

194

191

188

+ 16

Hammarby
Kungsgården

17
108

14
110

13
107

18
105

20
108

23
105

25
102

25
99

24
97

23
94

23
93

22
91

21
90

20
90

+3
- 18
- 13

Åshammar

33

30

28

30

30

25

28

26

25

24

23

22

21

20

Järbo

138

140

136

140

139

142

139

138

137

136

135

134

134

134

-4

Årsunda

91

87

85

94

95

93

90

89

87

85

83

81

79

78

- 13
-2

Österfärnebo
Summa

48

44

50

47

49

54

58

57

55

54

52

50

47

46

2184

2189

2204

2226

2276

2276

2295

2298

2295

2287

2276

2262

2248

2234

+5

+ 15

+ 22

+ 50

0

+ 19

+3

-3

-8

- 11

- 14

- 14

- 14

+/-

+ 49

Prognosdatum: 2018-08-21
Källa: delområdesprognos 2018 avstämd

3.2 Grundskola
Statistiken över elevutvecklingen för grundskolans verksamhetsområde delas upp i två delar,
låg- och mellanstadiet och högstadiet.
Låg- och mellanstadiet
Lågstadiet omfattar åldersgrupperna 6 till 9 år och är markerade med blår färg i tabellerna
medan mellanstadiet omfattar åldrarna 10 till 12 år och är markerade med gul färg.
Samtliga områden
3.2.1
Åldersgrupp

Tidsserie över elevunderlagets utveckling för kommunens hela låg- och
mellanstadieverksamhet
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

6

431

461

463

463

435

483

464

475

478

479

480

479

477

475

7

408

440

469

472

471

444

490

471

482

485

486

487

486

484

8

398

417

449

476

479

478

452

496

478

489

491

492

493

492

417

407

426

456

483

485

485

460

502

484

494

496

498

498

9
6-9

1 654 1 726 1 807 1 867 1 869 1 891 1 891 1 902 1 940 1 937 1 951 1 954 1 953 1 948

10

471

426

416

434

464

490

492

491

467

507

490

500

502

503

11

455

478

434

425

442

471

496

498

497

473

513

496

505

507

446

463

485

442

433

450

478

502

504

503

480

518

501

511

12
10-12

1 372 1 366 1 335 1 301 1 340 1 411 1 466 1 491 1 467 1 483 1 482 1 514 1 509 1 521

6-12

3 026 3 092 3 142 3 169 3 208 3 302 3 357 3 394 3 407 3 420 3 434 3 468 3 462 3 469

Prognosdatum: 2018-08-21
Källa: delområdesprognos 2018 avstämd

Lågstadiet förväntas öka med 294 elever fram till år 2030 för kommunen som helhet.
Mellanstadiet har en liknande utveckling och förväntas öka med 149 elever under samma
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period. Totalt visar befolkningsprognosen att år 2030 kommer det att finns 3 469 elever i lågoch mellanstadieåldern, vilket är en ökning med 443 elever jämfört med år 2017. Vi bryter här
nedan ned befolkningsprognosen och jämför utvecklingen mellan landsbygd och tätort.
Landsbygd
3.2.2 Tidsserie över elevunderlagets utveckling gällande låg- och mellanstadiet för landsbygden
Åldersgrupp

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

6

123

132

142

123

120

137

124

138

137

136

135

133

130

128

7

120

141

148

160

138

135

153

139

153

152

151

149

147

144

8

135

121

139

147

158

137

136

152

138

152

151

150

148

146

9

128

133

119

136

144

154

134

133

149

135

149

148

147

145

6-9

506

526

548

565

560

563

546

562

577

576

586

580

572

563

10

155

134

138

123

141

149

159

138

137

153

139

153

152

151

11

141

152

131

136

121

138

146

156

135

134

149

136

150

149

12

134

142

152

132

137

122

138

146

156

136

135

149

136

150

10-12

430

428

421

390

399

409

444

440

428

422

423

439

439

450

6-12

936

954

970

956

959

972

990

1 003

1 006

998

1 009

1 019

1 010

1 013

Prognosdatum: 2018-08-21
Källa: delområdesprognos 2018 avstämd

Tidsserien för lågstadiet visar på en trendmässig ökning med 57 elever fram till år 2030. För
mellanstadiet visar serien att elevunderlaget ökar med 20 elever under samma period. Antalet
elever som finns i låg- och mellanstadiet år 2030 beräknas totalt vara 1 013 elever för
landsbygdsområdena.
Tätort
3.2.3 Tidsserie över elevunderlagets utveckling gällande låg- och mellanstadiet för tätorten
Åldersgrupp

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

6

308

328

321

340

316

346

340

337

340

343

345

346

347

346

7

288

300

320

312

332

309

337

332

329

332

335

338

339

340

8

263

297

310

329

321

341

317

344

340

336

340

342

345

346

9

289

275

307

320

339

331

350

327

353

349

345

348

351

353

6-9

1 148 1 199 1 259 1 301 1 308 1 327 1 344 1 340 1 362 1 361 1 365 1 375 1 381 1 385

10

316

292

279

311

322

341

332

352

330

355

351

347

350

352

11

314

326

303

290

321

333

351

342

361

339

363

359

355

358

12

312

321

332

310

297

328

339

356

348

366

345

368

365

361

10-12

942

939

914

911

941 1 002 1 022 1 050 1 038 1 060 1 059 1 075 1 070 1 071

6-12

2 090 2 138 2 172 2 212 2 249 2 329 2 366 2 390 2 400 2 421 2 424 2 449 2 451 2 456

Prognosdatum: 2018-08-21
Källa: delområdesprognos 2018 avstämd

I tätorten visar tidsserien att elevunderlaget för lågstadiet kommer att öka med 237 elever
fram till år 2030. Ökningen i mellanstadiet för samma period beräknas bli 129 elever, dvs. en
total ökning med 366 elever fram till år 2030. Totalt antas det finns 2 456 elever i låg- och
mellanstadieåldern år 2030 i tätorten.
Diagrammen här nedan visar grafiskt hur förändringen i låg- respektive mellanstadiet ser ut
över tid om vi jämför tätort med landsbygd.
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Högstadiet
28

Högstadieskolan omfattar åldersgruppen 13 till 15 år och markeras med gult i tabellerna här
nedan.
Samtliga områden
3.2.4 Tidsserie över elevunderlagets utveckling gällande högstadiet för kommunen som helhet
Åldersgrupp

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

13

479

454

470

492

450

441

457

484

508

509

508

486

523

507

14

464

486

461

477

498

458

449

465

491

514

515

514

492

528

15

439

473

494

470

485

505

466

458

473

498

520

521

520

499

13-15

1 382 1 412 1 425 1 438 1 433 1 405 1 373 1 407 1 472 1 521 1 543 1 521 1 535 1 534

Prognosdatum: 2018-08-21
Källa: delområdesprognos 2018 avstämd

Elevunderlaget för högstadiet beräknas öka med 152 elever fram till år 2030 för hela
kommunen. Totalt antas det finnas 1 534 högstadieelever i slutet av tidsperioden.
Landsbygd
3.2.5 Tidsserie överelevunderlagets utveckling gällande högstadiet för landsbygden
Åldersgrupp 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

13

153

139

146

157

137

141

126

143

150

160

139

138

153

140

14

146

156

142

149

159

140

144

128

145

152

162

141

140

155

15

132

146

155

141

148

159

139

144

128

144

151

161

140

140

13-15

431

441

444

447

445

440

409

415

423

456

453

441

433

435

Prognosdatum: 2018-08-21
Källa: delområdesprognos 2018 avstämd

Enligt befolkningsprognosens beräkningar kommer elevutvecklingen i landsbygdsområdena
ligga stadigt fram till år 2030. Vi förväntas få en marginell ökning av antalet elever över
perioden med 4 elever.
Tätort
3.2.6 Tidsserie över elevunderlagets utveckling gällande högstadiet för tätorten
Åldersgrupp 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

13

326

315

323

335

313

300

332

342

358

349

368

348

370

367

14

318

331

320

328

339

318

305

337

346

362

353

372

352

373

15

307

327

338

329

337

347

327

313

345

354

369

360

379

358

13-15

951

972

981

992

989

965

964

992 1 049 1 065 1 090 1 079 1 100 1 099

Prognosdatum: 2018-08-21
Källa: delområdesprognos 2018 avstämd

Därmed kan vi se att den beräknade totala ökningen av antalet elever i högstadieåldern, fram
till år 2030, kommer att ske i tätorten. Antalet högstadieelever beräknas öka med 148 elever
av totalt 152 elever.
Diagrammet här nedan visar grafiskt hur förändringen i elevunderlaget för högstadiet ser ut
fram till år 2030.
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Det totala antalet elever i grundskoleåldern förväntas år 2030 att uppgå till 5 003 elever, vilket
är en ökning med 595 elever från år 2017 då det totala antalet elever i grundskolan uppgick
till 4 408 elever. Av intresse blir därför att se hur dessa elever fördelas ut över de nuvarande
skolorna i Sandvikens kommun. Fördelningen mellan skolor avgörs av olika faktorer så som
traditionella upptagningsområden runt skolorna utifrån nyckelkodsområden, närhetsprincipen
och det fria skolvalet. Tabell 3.2.7 har skapats utifrån upptagningsområden enligt
nyckelkodsområden och därmed även närhetsprincipen. Det fria skolvalet har ej tagits med i
beräkningen.
3.2.7 Elevunderlag år 2030 fördelat på idag existerande skolor utifrån gällande
upptagningsområden och angiven maxkapacitet per skola
Skola
Murgården
Jernvallen
Norrsätra
Björksätra
Västanbyn
Vallhov
Sätra
Jäderfors
Järbo
Storvik
Gästrike-Hammarby
Kungsgården
Åshammar
Årsunda
Österfärnebo
Totalt

Låg
413
84
186
268
137
200
98
25
119
175
21
81
22
73
46
1 948

Mellan
315
61
129
218
111
159
78
20
95
153
86
59
37
1 521

Hög
427
78
350
432

Totalt
1 155
223
665
918
248
359
176
45
214
222
550
21
167
22
132
25
108
1 534 5 003

Maxkapacitet 2018
657
449
450
673
304
300
175
70
247
458
40
220
50
174
158
4 425

Differens
-498
227
-215
-245
56
-59
-1
25
33
-92
19
53
28
42
50
-578

I tabellen ingår även en kolumn med den idag angivna maxkapaciteten för varje skola och en
kolumn som visar differensen mellan det totala beräknade antalet elever per skola år 2030 och
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den idag angivna maxkapaciteten per skola. År 2030 kommer det totalt att saknas 578
utbildningsplatser vid de kommunala grundskolorna.
Utifrån siffrorna i tabellen kan vi se att ökningen i elevunderlaget slår ojämnt mellan skolorna
i kommunen. För skolorna i centralorten verkar ökningen i elevunderlaget främst vara
koncentrerad till områdena runt Murgårdsskolan, Björksätraskolan och Norrsätraskolan –
Vallhovsskolan. De övriga skolorna i centralorten uppvisar ett tapp i elevunderlaget då
skolornas maxkapacitet är större än elevunderlaget. Totalt ser vi en ökning i elevunderlaget
med 735 elever fram till år 2030 för centralorten.
Vad gäller skolorna på landsbygden verkar ökningen i elevunderlaget vara koncentrerad till
Storviksområdet medan de övriga skolorna på landsbygden tappar i elevunderlag. Summerar
vi siffrorna för landsbygdsområdet kan vi konstatera att elevunderlaget minskar med 158
elever fram till år 2030. Detta mönster överensstämmer med diagrammet här nedan där vi ser
utvecklingen i elevunderlaget illustrerat via kurvorna för tätort respektive landsbygd.

3.3 Gymnasieskola
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Gymnasieskolan omfattar två åldersgrupper i tidsserien. Dels åldersgruppen 16 till 18 år, som
är markerad med blå färg i tabellerna, och dels åldersgruppen 16 till 19 år, som är markerad
med gul färg i tabellerna. Anledningen till detta är att, beroende på vilket val av program och
inriktning som eleven gör, så kan utbildningens längd variera. Normalt är att eleverna börjar
gymnasiet det år de fyller 16 år och normalt avslutas gymnasieutbildningen efter tre läsår eller
det år eleven fyller 18 år. Vi väljer i fortsättningen att följa åldersgruppen 16 till 18 år.
Samtliga områden
3.3.1 Tidsserie över elevunderlagets utveckling gällande gymnasiet för kommunen som helhet
Åldersgrupp

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

16

447

450

482

503

480

494

514

476

467

482

506

527

528

527

17

467

458

460

491

511

489

502

521

484

476

490

513

533

534

18

457

470

461

463

492

510

490

502

519

485

477

490

511

530

19

422

445

456

448

451

476

491

473

484

499

468

461

473

491

16-18

1 371 1 377 1 403 1 457 1 483 1 493 1 506 1 499 1 471 1 443 1 473 1 530 1 572 1 591

16-19

1 793 1 823 1 859 1 905 1 934 1 970 1 997 1 972 1 954 1 942 1 941 1 991 2 045 2 082

Prognosdatum: 2018-08-21
Källa: delområdesprognos 2018 avstämd

Det totala antalet elever, i Sandvikens kommun, för åldersgruppen 16 till 18 år som är
berättigade till en utbildningsplats vid den kommunala gymnasieskolan år 2030 är 1 591
personer. Detta är en ökning med 220 elever från år 2017. Anledningen till att vi skriv
”berättigade till” är att det finns en betydande del som söker sig till andra gymnasiala
utbildningsanordnare och huvudmän än Sandvikens kommun. Vi har till exempel
Göranssonska skolan i Sandviken, gymnasieskolor med olika idrottsinriktning m.fl. Detta
gör att vi i det här läget enbart kan säga att befolkningsprognosen beräknar att det totala
antalet ungdomar i gymnasieåldern kommer att uppgå till 1 591 personer.
Landsbygd
3.3.2 Tidsserie över elevunderlagets utveckling gällande gymnasiet för landsbygden
Åldersgrupp

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

16

132

133

146

155

142

148

159

139

144

128

144

150

161

140

17

130

133

133

146

155

142

148

158

139

144

128

143

150

160

18

148

130

132

133

145

153

141

147

156

138

143

127

141

147

19

122

140

121

123

124

136

143

130

137

145

128

134

117

130

16-18

410

395

411

434

442

444

447

444

440

410

415

420

452

447

16-19

532

535

533

558

566

579

591

574

576

555

543

555

569

577

Prognosdatum: 2018-08-21
Källa: delområdesprognos 2018 avstämd

Då vi enbart har en kommunal gymnasieskola i kommunen och som är placerad i tätorten är
det inte lika betydelsefullt att studera hur den förväntade ökningen i elevunderlaget för
gymnasieskolan fördelar sig mellan landsbygd och tätort. Vi kan dock konstatera att utifrån
tidsserien ser vi att elevunderlaget från landsbygden ökar något under den angivna
tidsperioden. År 2030 beräknas det finnas 447 ungdomar i åldersgruppen 16 till 18 år. Detta är
en ökning med 37 personer jämfört med år 2017.
Tätort
3.3.3 Tidsserie över elevunderlagets utveckling gällande gymnasiet för tätorten
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Åldersgrupp

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

16

315

317

336

347

338

346

355

336

323

354

362

377

367

386

17

337

325

327

345

356

347

354

363

345

332

362

370

384

374

18

309

340

329

331

347

357

349

355

363

347

334

363

370

382

19

300

305

334

325

327

341

348

343

347

354

340

327

356

361

16-18

961

983

992 1 023 1 041 1 050 1 058 1 054 1 031 1 033 1 058 1 109 1 121 1 143

16-19

1 261 1 288 1 326 1 348 1 368 1 390 1 406 1 398 1 378 1 386 1 398 1 437 1 476 1 504

Prognosdatum: 2018-08-21
Källa: delområdesprognos 2018 avstämd

Ökningen i elevunderlaget för tätorten är 186 personer och år 2030 kommer det totalt att
finnas 1 143 ungdomar i åldersgruppen 16 till 18 år som är berättigade till studier vid
gymnasieskolan i Sandvikens kommun. Av den totala ökningen med 220 elever verkar det
mesta av denna komma de sista tre åren i tidsserien. Detta åskådliggöras i diagrammet här
nedan då kurvan för tätorten stiger uppåt mot slutet. När det gäller kurvan för landsbygden
ser vi att den är relativt stadig över tid.

3.4 Osäkerhetsfaktorer

33

Prognosen över elevunderlaget fram till år 2030 tar igen hänsyn till vilken huvudman som
anordnar utbildningen i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Idag väljer till exempel
cirka 10 % av eleverna i grundskoleåldern annan huvudman än Sandvikens kommun. Antar vi
att så är fallet även år 2030 kommer det att påverka behovet av utbildningsplatser i
grundskolan och då främst för årskurserna 4 till 9. År 2030 kommer det att finnas totalt 3 055
elever i årskurserna 4 till 9 enligt befolkningsprognosen. Av dessa kommer cirka 300 elever
att välja annan huvudman än Sandvikens kommun, om vi antar att det även fortsättningsvis
kommer att var 10 % som väljer annan huvudman för sin skolgång.
Det är även relevant att ta med i beräkningarna att det i framtiden kan komma till ytterligare
friskoleaktörer i vår omedelbara närhet då inget idag tyder på att dagens skolpolitik skulle
ändras på just denna punkt. Detta gör att vi i framtiden får räkna med att konkurrensen mellan
kommunala huvudmän och fristående huvudmän om eleverna kommer att kvarstå och troligen
öka så länge som det fria skolvalet och den fria etableringsrätten för friskolor finns kvar. Vi
kan därför behöva ta hänsyn till ett behov av att i framtiden räkna upp hur stor andel elever i
grundskoleåldern som väljer annan huvudman än Sandvikens kommun från dagens cirka 10
% till 12 - 15 %.
Hur detta påverkar enskilda skolor och platsutnyttjande är svårare att säga exakt. Vi kan säga,
om antagandet stämmer, att det kommer att behövas i storleksordningen 300 platser mindre än
det ovan redovisade scenariot. Av dessa 300 elever antar vi att minst 70 % (210 personer)
kommer att komma från Sandvikens tätort och max 30 % (90 personer) från övriga områden i
kommunen. Skulle andelen öka till 12 % rör det sig om dryga 360 elever. Blir andelen 15 %
rör det sig om dryga 450 elever. Exemplet åskådliggör hur en relativt liten procentuell
förändring i den andel av elevunderlaget som väljer annan huvudman för sin skolgång får stor
betydelse för hur vi planerar skolstrukturen och antalet utbildningsplatser vid de kommunala
skolorna.
Inför vi då osäkerhetsfaktorn över hur många elever som kommer att välja annan huvudman
för sin skolgång än Sandvikens kommun kommer vi att behöva minska antalet elever med 300
personer från det totala antalet elever som behöver tillgång till en utbildningsplats vid
Sandvikens kommunala grundskolor.
Inom förskoleverksamheten nationellt är det en vedertagen sanning att 92 % till 93 % av alla
barn i förskoleåldern kommer att behöva en plats vid den kommunala förskoleverksamheten. I
Sandviken beräknas idag 98 % av alla barn i förskoleåldern vara i behov av plats vid den
kommunala förskoleverksamheten. Resterande löser sitt behov via privata alternativ eller
inom familjen. Detta innebär att den kommunala förskolan i Sandviken måste ta höjd för att
nästan alla barn av totalt 1 630 barn kommer att behöva förskoleplats år 2030.
Gymnasieskolan är betydligt mer konkurrensutsatt än vad förskolan och grundskolan är, då
elevernas valmöjligheter är större och att sökmönstret bland eleverna varierar över tid. Vi
behöver därför väga in hur många elever som i genomsnitt kan tänkas välja fristående
huvudman, annan kommunal huvudman eller program med riksintag i analysen. Dessutom
behöver vi väga in hur många elever, från andra kommuner, som i genomsnitt kan tänkas
välja att genomföra sin gymnasieutbildning i Sandviken. Utöver detta påverkar trender och
utbildningars rykten sökmönstret för gymnasieverksamheten över tid. Vid bedömningen av
hur många faktiska platser som i framtiden kommer att behövas är det därför viktigt att väga
in dessa faktorer i den slutgiltiga analysen. Vi kan enkelt belysa osäkerheten kring behovet av
utbildningsplatser i gymnasieverksamheten genom att studera hur antalet elever vid
Sandvikens kommunala gymnasieskola har fluktuerat under en 10 års period. Utifrån detta
kan vi då konstatera att vi får ett variationsvärde, mellan högsta och lägsta antalet elever i
verksamheten, med nästan 250 elever.
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När framtidens skolstruktur skall utredas och bestämmas blir det mycket viktigt att ta dessa
faktorer i beaktande för att kunna ge en relativt säker analys över det framtida platsbehovet
vid de kommunala verksamhetsområdena inom skolan.
Vi bör också fråga oss hur säker befolkningsprognosens siffror verkligen är? Vid diskussioner
med insatta i frågan så menar dessa att prognosen kan anses relativt säker då differensen
mellan verkligt värde och prognostiserat värde historiskt inte varit anmärkningsvärt stort.
Naturligtvis kan det hända saker i vår omvärld, till exempel de stora flyktingströmmarna som
uppstod mellan år 2014 och 2016, som prognosen fullt ut inte kan hantera men i övrigt får
säkerheten anses som stor, menar dessa.
Men hur påverkar lokala realiteter som bostadssituationen och arbetsmarknaden
befolkningsprognosens validitet? En befolkningsprognos tar bland annat i beaktande hur
många som är mantalsskrivna på orten och som är i fertil ålder för att prognostisera hur
många barn som kommer att födas per år och på så sätt erhålla ett värde för hur många
personer som kommer att vara i segmentet för förskole- och grundskoleplacering.
Vi vet dock att bostadssituationen i Sandviken är ansträngd och att trångboddheten är hög
inom vissa områden av kommunen. Det är ingen ovanlighet längre att det finns ett flertal
personer skrivna som boende på samma adress och det är främst bland unga personer med
utländsk bakgrund som detta ökar. Att bygga bort trångboddhet tar tid och idag beräknar
Sandvikenhus AB för en nyproduktion med 40 lägenheter per år.
För unga personer fungerar en sådan boendesituation under en kortare tid men i längden
kommer dess söka annan lösning för sitt boende och speciellt då de planerar för att bilda
familj. Fråga blir då vad som händer? Sannolikheten för att dessa söker sig bort från
Sandviken eftersom bostadsmarknaden ser ut som den gör är då stor.
Det blir därför viktigt för den framtida planeringen av Kunskapsförvaltningens
verksamhetsområden att ta med i beräkningen var nya bostadsområden pekas ut i den
kommunala Översiktsplanen och hur stora dessa bostadsområden kan tänkas bli. I Stockholm
beräknar man till exempel behovet av förskoleavdelningar till 2 avdelningar per 100 nya
bostäder. Den kommunala Översiktsplanen och de påföljande detaljplanerna blir därför
viktiga styrdokument vid planeringen av verksamhetens struktur och antalet platser den skall
dimensioneras för.
Även läget på arbetsmarknaden är en faktor som torde få betydelse för hur det verkliga
utfallet på befolkningsutvecklingen kommer att bli. Historiskt uppstår alltid flyttströmmar
från orter med svag arbetsmarknad och det är främst de oetablerade hushållen, det vill säga
unga vuxna, som först ger sig iväg till områden med en god arbetsmarknad. Till detta skall
även läggas de unga vuxna som väljer att flytta för att påbörja utbildning.
Hur stora dessa utflyttningsströmmar kommer att bli och hur mycket dessa kommer att
inverka på befolkningsprognosens utveckling är svårt att säga, men en viss påverka är trolig.
Det är viktigt att ta med dessa osäkerhetsfaktorer i beräkningarna då vi planerar för hur
framtidens skolstruktur skall se ut i Sandviken, hur många utbildningsplatser som skall finnas
inom denna struktur och var dessa utbildningsplatser skall finnas tillgängliga för framtidens
barn och elever i Sandviken.
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4. En likvärdig verksamhet
Enligt Skollagen26 kan likvärdighet belysas främst utifrån tre grundläggande aspekter:


lika tillgång till utbildning



lika kvalitet på utbildningen och



att utbildningen skall vara kompenserande

Detta betyder dock inte att likvärdighetsbegreppet skall förstås som att alla barn skall erbjudas
likadan skol- och förskoleverksamhet, utan snarare handlar det om att alla barn och elever i
det svenska utbildningssystem skall ha lika möjligheter att tillgodogöra sig utbildning utan att
den påverkas av faktorer som kön, socioekonomisk tillhörighet, etnicitet, utbildningens
innehåll med mera.
Därmed blir det övergripande mål för det svenska skolsystemet att utbildningen ska vara
likvärdig och att alla barn ska ha lika tillgång till en utbildning av hög kvalitet. Den svenska
skolan lever inte upp till detta mål. Betydelsen av elevens kön och socioekonomiska bakgrund
för dennes skolresultat är fortsatt stor och detta samband har ökat under senare år. Skolverket
har i ett flertal rapporter pekat på just denna slutsats och pekat på en rad områden som viktiga
orsaker till ojämlikheten i det svenska skolsystemet. Skola 2025 har därför valt att titta
närmare på sju, och som vi anser de viktigaste, faktorerna i utredningen utifrån ett
Sandvikenperspektiv.
4.1 Närhetsprincipen och det fria skolvalet
Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavares önskemål (fria skolvalet) när den
placerar en elev vid en viss skolenhet. Men vårdnadshavarens önskemål om placering vid en
viss skolenhet får inte gå ut över ett annat barns rätt till placering vid en skolenhet nära
hemmet (närhetsprincipen).27 Det kan finnas flera skolor i kommunen som anses vara belägna
nära hemmet så närhetsprincipen innebär därmed inte alltid att barnet blir placerad i den
skolenhet som ligger närmast hemmet. När antalet elever som vill gå på en skola är större än
det antal platser skolan erbjuder, måste kommunen därför bedöma vilka elever som har störst
rätt till en plats på skolan.
Det fria skolvalet och närhetsprincipen innebär att i områden med många barn i
grundskoleåldern uppstår ett högt tryck på de närliggande skolorna vilket i sin tur innebär att
alla elever inte får möjlighet att genomföra sin skolgång i området närmast hemmet. Områden
med en svagare eller negativ utveckling i elevunderlaget får motsatt effekt. Klasserna blir
mindre, ofta även fler årskurser i samma klass och klassrum, och lokalerna utnyttjas därför
inte fullt ut.
Närhetsprincipen innebär i praktiken att det fria skolvalet övertrumfas då elevernas närhet till
närmaste skola anses som viktigare. Vårdnadshavarna väljer emellertid oftast att låta sina barn
gå i den skola som ligger närmast hemmet. Närhetsprincipen är logisk då den beaktar elevens
färdväg till skolan men även den sociala aspekten då eleven oftast följer den grupp av barn
som denne tillhört under sin tid i förskola. Elever i lågstadiet bör heller inte ha för långt till
sin skola eftersom de är mer beroende av hur färdvägen, till och från skolan, ser ut och hur
lång den är. Elever på högstadiet är mer benägna att kunna utnyttja kollektivtrafik eller andra
färdmedel och är därför mer mobila i sitt rörelsemönster än barn i de lägre stadierna.
Ett sätt för att ändra innebörden i begreppet och samtidigt förändra elevströmmarna mellan
skolorna är att vi går ifrån tanken om att det är den skola som ligger absolut närmast elevens
26
27

Skollagen; SFS 2010: 800
Skollagen; Kap. 9, § 15 (förskoleklass) och Kap. 10, § 30 (grundskola)
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boende som är nummer ett vid fördelningen och istället vidga begreppet till att innefatta flera
närliggande skolor, det vill säga skolor i ”närområdet”. Detta skulle öka möjligheten för
förvaltningens administration att styra elever så att fördelningen mellan skolorna vad gäller
utrikesfödda, inrikes födda och socioekonomisk tillhörighet skulle kunna göras bättre.
Placeringen av barn inom förskola styrs av kapitel 8 i Skollagen och paragraferna 14 och 15
där paragraf 14 styr hur långtid det får ta från och med att vårdnadshavaren anmält ett behov
av placering. Huvudregeln är att inom fyra månader skall vårdnadshavaren erbjudas plats
inom förskoleverksamheten.28
Paragraf 15 anger huvudregeln för vilken förskola som barnet skall anvisas till. Ett barn skall
erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära barnets hem som möjligt. Dock ska kommunen ta
hänsyn till vårdnadshavarens önskemål. Det här betyder i praktiken att det är utbudet av
lediga förskoleplatser som styr, om det råder högt tryck till kommunens förskolor, och inte
vårdnadshavarens önskemål eller närheten. Vårdnadshavare har möjlighet att ställa sig i kö till
förskoleplats och det ökar möjlighet att få den förskola som ligger närmast hemmet eller som
vårdnadshavaren helst önskar.
Valfriheten att söka gymnasieutbildning i andra kommuner är stor. Det finns skillnader i
villkoren, men sökandet är fritt. En elev är fri att söka alla gymnasieutbildningar som erbjuds i
landet. I den egna kommunen söker man utbildning i konkurrens med alla elever som är
skrivna i kommunen. Till alla landets friskolor söker man i konkurrens med alla elever som
sökt dit oavsett hemkommun. I dessa fall är man förstahandssökande. Om det finns
samverkansavtal mellan flera kommuner jämställs eleverna från de kommuner som omfattas
av det avtalet. För Sandvikens del innebär det att elever från Hofors kommun jämställs med
Sandvikens kommuns elever då det finns ett samverkansavtal. De elever från Sandvikens
kommun som söker till Gävle kommuns utbildningsplatser räknas däremot som
andrahandssökande då ett samverkansavtal inte finns. Det innebär att elever från Sandvikens
kommun i teorin erbjuds plats när det kan erbjudas.
Från elever skrivna i Sandviken finns det ett relativt stort antal elever som söker sig till skolor
främst i Gävle, såväl kommunala gymnasier som friskolor. Det finns också ett antal elever
som söker sig till program och inriktningar som inte erbjuds i närområdet och genomför
därför sin utbildning via andra kommuner och utbildningsanordnare.
4.2 Inkludering
Det är viktigt att skilja på inkludering och integrering. Inkludering är att helheten ska anpassa
sig till delarna medan integrering är att delarna ska anpassa sig till helheten. Den svenska
skolan och förskolan har under de senaste decennierna strävat efter att se eleverna och barn
som enskilda individer och mindre som ett kollektiv. Individuella handlingsplaner och
utvecklingsplaner har skapats för varje elev och barn.
Barns och elevers rätt till utbildning innebär att utbildningen måste vara tillgänglig i alla
sammanhang och under hela dagen. Helhetsperspektivet på individens utveckling och lärande
måste därför kopplas till lärmiljön. För att leva upp till rätten till utbildning för alla barn och
elever skall förskolor, skolor och fritidshem vara tillgängliga utifrån att:

28



barn och elever får rätten till en utbildning som är anpassad efter deras förutsättningar
och där de får sina behov tillgodosedda.



barn och elever får möjlighet att vara delaktiga i en gemenskap.



barn och elever får tillgång till pedagogiska strategier och stödstrukturer, alternativa
lärverktyg och andra anpassningar.

Skollagen, SFS (2010:800)
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barn och elever får tillgång till rum för lärande som är anpassade utifrån olika
förutsättningar och behov, både inne och ute.29

Styrkan i detta synsätt är att varje barn/elev får chans att utvecklas utifrån sina egna
förutsättningar och inte utifrån gruppen (klassen) som helhet. Svagheten i synsättet är att
bedömningssystemet mer ser till hur den enskilde ligger till jämfört med kollektivet som
helhet. Även sättet att mäta kvalité i skolan och förskola bygger mer på hur kollektivet
presterar än hur de enskilda individerna utvecklas för att klara vuxenlivets krav. Med andra
ord har vissa delar av skolans och förskolans verksamhet rört sig mot att sätta den enskilde
individen i centrum medan andra delar håller sig kvar vid den mer kollektivistiska tanken.
Den inneboende motsättningen mellan individualism och kollektivism har medfört att vissa
elever/barn hamnat i kläm då de inte riktigt kan finna sin plats i det rådande systemet.
Ökningen i den grupp elever och barn som behöver mer stöd för att klara sin skolgång kan
delvis hitta sin förklaring i denna motsättning. Elever som i det kollektivistiska skolsystemet
kunde fungera relativt väl eftersom de var en del av helheten sticker idag ut betydligt mer då
de bedöms utifrån ett individualistiskt synsätt. Vi har idag en växande grupper av elever på
varje skola som mer eller mindre befinner sig i utkanten av det dagliga arbete som klassen
eller gruppen utför.
Att jobba med inkludering innebär att anpassa det dagliga arbetet i klassen/gruppen så att alla
elever och barn känner sig sedda och hörda. För att nå dit är det inte bara det pedagogiska
arbetssättet som måste utvecklas utan det innebär även att inne- och utemiljöer måste anpassas
för att skapa ytor där eleverna och barn trivs och känner sig trygga. Trivsel och trygghet går
hand i hand med ett bättre lärande.
Många av dagens skolor och förskolor är byggda på 60-, 70- och 80-talen och bygger på ett
helt annat sätt att tänka verksamhet. Det kommer att krävas omfattande ombyggnationer för
att anpassa dem till den nya tanken med inkludering. I vissa fall kan det rent av vara
lämpligare att stänga och bygga nytt för att skapa bättre förutsättningar för lärande och
resultat.
Vissa skolor och förskolor är också för små för att effektivt kunna jobba med inkludering då
elevunderlaget är för litet. I denna typ av skolor och förskolor märks elever och barn som
avviker från normen tydligare och kan därmed hamna utanför gemenskapen på skolan eller
förskolan vilket kan led till utanförskap eller i värsta fall mobbing. I en större skola finner
avvikande elever lättare sin plats genom att ha ett större urval av elever för att hitta nya och
likasinnade kamrater.
En annan grupp elever som sällan ges utrymme att delta i den vanliga grundskole- och
gymnasiala verksamheten är elever från grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Det normala
har varit att dessa elever har haft egna lokaler som varit särskilda från övrig verksamhet.
Forskning och praktiska exempel visar att dessa elever mår bättre och presterar bättre om de i
så stor utsträckning som möjligt inkluderas i den grundläggande verksamhetens dagliga
arbete. Ett sådant inkluderingsarbete ger även effekt hos de elever som går i den reguljära
verksamheten eftersom det skapar förståelse och tolerans mot individer med ett avvikande
beteende eller utseende.
Vi har alltså mycket att vinna på att arbeta mer med inkluderingstanken dels i pedagogiken
och dels i sättet vi utformar de lokaler som skall inhysa skolverksamheten och för vilka som
skall tillbringa sin tid i dessa lokaler.

29

Specialpedagogiska skolmyndigheten, Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, sida 13.
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4.3 Integration – segregation
Integrationstanken inom skolans värld är viktig då skolan och förskolan spelar en avgörande
roll för hur nysvenska barn och ungdomar introduceras till det svenska samhället, dess regler
och värderingar. En nyckel till en lyckad integration är en god utbildningsbakgrund som leder
till ökade chanser till att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.
Under de tre senaste åren har hela det svenska samhället satts på hårda prov då
flyktingströmmarna ökade dramatiskt på grund av internationella kriser så som den i
mellanöstern. Inte minst skolan har fått se att elevunderlaget ökat snabbt vilket medfört både
logistiska och pedagogiska utmaningar.
I Sandviken fanns det per den sista december år 2017, 6 766 utrikesfödda personer och under
årets första 7 månader har det tillkommit ytterligare 171 personer enligt den senaste statistiken
från Integrationsenheten.
Inom Sandvikens grundskolor fanns det i mars innevarande år 4 161 elever och av dessa har
1 337 elever annat modersmål än svenska. Av dessa elever hade 770 personer undervisning i
annat modersmål än svenska vid denna tidpunkt. Andel utrikesfödda av det totala antalet
elever inom grundskolans verksamhets område i Sandviken var 32,1 %.
I kapitel 3 delades Sandvikens kommun in i två delar, centralort och landsbygd.
Befolkningsstatistiken visar att elevunderlaget kommer att öka kraftigt fram till år 2030 inom
centralorten och att huvuddelen av ökningen i elevunderlaget sker i de centrala delarna av
Sandvikens centralort. Elevunderlaget i landsbygdsområdena kommer totalt sett att minska.
Detta medför att trycket på de centralt belägna skolorna i Sandviken kommer att öka
framgent.
Vi kan även konstatera att huvuddelen av de utrikesfödda är boende inom just de centrala
delarna av Sandviken. Tabellen 4.3.1 här nedan visar andelen utrikesfödda i procent fördelat
per skola. Andelen utrikesfödda elever är som störst vid skolor som Norrsätra, Murgården,
Björksätra och Vallhov. Den enda skola som uppvisar en relativt hög andel utrikesfödda
elever är Österfärnebo.
Detta kan förklaras med att Migrationsverket har haft ett stort anläggningsboende där men
andelen utrikesfödda elever lär komma att minska på orten då flyktingströmmarna till Sverige
minskat drastiskt på grund av statliga påbud. Migrationsverket minskar därför på antalet
anläggningsboende vart efter de asylsökande slussas ut i samhället och på sikt kommer
boendet i Österfärnebo troligen att avvecklas.
4.3.1

Tabell andel utrikesfödda per skola i procent läsåret 2016/17

Skola
Murgården
Norrsätra
Björksätra
Jernvallen
Vallhov
Västanbyn
Sätra
Åshammar
Årsunda
Järbo
Jäderfors
Hammarby
Storvik
Kungsgården
Österfärnebo
Källa: Power BI 2017

Andel utrikesfödda
65,5 %
84,5 %
52,4 %
8,7 %
21,3%
3,0 %
2,8 %
0,0 %
1,5 %
6,5 %
14,6 %
0,0 %
6,2 %
9,9 %
22,0 %
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Tabell 4.3.1 visar på att det råder en tydlig uppdelning bland Sandvikens skolor när det gäller
utrikesfödda elever och vilken skola de anvisas till. Variationsbredden är stor, från 0 % till
84,5 %. Detta betyder i klartext att av alla 1 337 utrikesfödda elever i kommunal grundskola
inhyser fyra skolor av totalt femton alla utom 150 utrikesfödda elever i Sandviken.
Huvudanledningen till detta är närhetsprincipen då elever anvisas till skolor som ligger
närmast där de bor. Om då huvuddelen av de utrikesfödda erhåller boende i centralorten är det
föga förvånande att det är just de skolor som ligger inom detta område som också har de
högsta andelarna utrikesfödda elever.
Närhetsprincipen kan därmed sägas bidra till den höga segregationen bland Sandvikens
kommunala skolor. Naturligtvis är detta ej meningen med denna princip men effekten blir just
segregation då huvuddelen av kommunens allmännyttiga bostadsbestånd, där utrikesfödda
nysvenskar i huvudsak bor, återfinns i områdena Nya Bruket, Norrsätra och Björksätra.
Forskningsrapporter benämner detta som bostadssegregation. I folkmun riskerar vi därmed att
få ”vita” respektive ”svarta” skolor.
Om vi med integration inte bara menar en god introduktion till det svenska samhället, dess
regler och värderingar utan även skolor där de etniska grupperna i samhället blandas så att
etniska svenskar möter utrikesfödda på lika villkor finns det mycket att göra inom skolans
verksamhetsområde i Sandviken. En alltför stor homogenitet vid skolorna riskerar att spä på
främlingsfientlighet och utanförskap.
Skolor där elever från olika nivåer i samhället integreras visar i allmänhet att eleverna hjälper,
stödjer och motiverar varandra till att prestera bättre i skolarbetet. Idag finns en tendens att
elever med föräldrar med hög inkomst och hög utbildningsnivå aktivt väljer att placera sina
barn i skolor som är homogent sammansatta, visar en högre resultatnivå än den skola de går i
för tillfället eller har en specifik inriktning eller pedagogik i sin undervisning. Fenomenet
kallas i forskningen för ”White flight”.30 Kvar blir barn till föräldrar med låg inkomst, låg
utbildningsnivå eller utrikesfödda. Forskningen visar på att vi får en negativ spiraleffekt i
dessa skolor. Låga resultat leder till utflyttning vilket leder till ännu lägre resultat. Vidare är
det inte bara elever som flyttar från dessa skolor utan även lärare och annan personal. Dessa
skolor har i allmänhet också svårare att rekrytera kvalificerad personal till de vakanser som
uppstår.
När vi tittar på hur fördelningen ser ut vid de kommunala förskolorna ser vi att samma
mönster går igen i statistiken som för grundskolan, dvs. de förskolor med högst andel barn
med annat modersmål än svenska är just de förskolor som finns i områdena runt centrala
Sandviken, Norrsätra och Björksätra. I tabell 4.3.2 här nedan kan vi se fördelningen i sin
helhet. Högst andel finns vid Tallbacksgården, Norrsätra och Brukets förskolor. Vid dessa har
70 % eller mer annat modersmål än svenska. Även Takläggaren, Nävergården och Sandbacka
sticker ut för sin höga andel.
De förskolor med lägst andel barn med annat modersmål än svenska återfinns runt de
grundskolor som uppvisar lägst andel utrikesfödda. Även här korrelerar statistiken mellan
grundskola och förskola. Västanbyn, Björkparken och Jernvallen är bland de förskolor som
uppvisar lägst andel barn med annat modersmål än svenska i centralorten.
Vi ser också att förskolorna med lägst andel barn med annat modersmål än svenska återfinns
vid förskolor på landsbygden. I Hammarby, Åshammar och Årsunda finns det inga barn alls
med annat modersmål. Störst andel finns i Storvik med 13,8 % av barnen.
Även om förskoleverksamheten inte har en lika tydlig koppling till närhetsprincipen som
grundskolan har, påverkas förskolornas sammansättning av barn genom den rådande
bostadssegregationen i Sandviken. Det skall dock påpekas att spridningen bland förskolorna,
av andelen barn med annat modersmål än svenska, är större än den som finns i grundskolans
30

Per Kornhall och German Bender; ”Ett söndrat land – Skolval och segregation i Sverige”, 2018
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verksamhet. Detta har att göra med vad Skollagen stipulerar om hur en placering vid
förskoleenhet skall göras. Inom förskoleverksamheten räcker det med att den kommunala
huvudmannen erbjuder en placering ”så nära barnets hem som möjligt”.
4.3.2

Tabell andel barn med annat modersmål än svenska per kommunal förskola

Annat modersmål på respektive förskola 181004
Förskola
Hammarby
Kungsgården
Storvik
Åshammar
Blåsippan
Dag och Natt
Nävergården
Smassens
Sätralinjen
Björkparken
Jernvallen
Årsunda
Österfärnebo
Järbo
Svarvaren
Tallbacksgården
Norrsätra
Fäbogården
Smultronbacken
Bruket
Flygande Draken
Takläggaren
Kyrkåsen
Pinnhagen
Sandbacka
Västanbyn
Totalt
Källa: Procapita BoU

Antal barn
26
97
101
41
74
41
70
149
165
38
56
44
41
114
42
43
45
78
46
50
119
78
67
72
61
75
1 833

Annat modersmål
0
3
14
0
8
3
45
34
72
2
9
0
2
4
14
33
34
18
22
35
45
47
20
10
31
1
506

I%
0,0%
3,1%
13,8%
0,0%
10,8%
7,3%
64,3%
22,8%
43,6%
5,3%
16,1%
0,0%
4,9%
3,5%
33,3%
76,7%
75,6%
23,1%
47,8%
70,0%
37,8%
60,3%
29,9%
13,9%
50,8%
1,3%
27,6%

Ser vi till situationen inom gymnasieskolan i Sandviken är problematiken likartad men ändå
annorlunda. I gymnasieskolan samsas alla eleverna i samma skolform och utmaningen för
många nyanlända ligger i att de saknar fullständiga betyg och språkkunskaper som gör att
många av de nyanlända hänvisas till Introduktionsprogrammen (IM) för utbildning på
gymnasial nivå. Därför ser vi en hög koncentration av utrikesfödda elever inom just denna
programinriktning i Sandviken. I tabell 4.3.3 kan vi se hur stor andelen nyinvandrade elever är
av det totala antalet elever vid Bessemerskolan och hur andelen har förändrats från år 2013
fram till år 2017. Andelen nyinvandrade elever har sedan 2013 ökat från 8 % till 12,3 % år
2017, det vill säga en ökning med 4,3 procentenheter.
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4.3.3

Andel nyinvandrade elever av det totala antalet elever, Bessemerskolan31
2013 2014 2015 2016 2017

Nyinvandrade elever i gymnasieskola, hemkommun, andel (%)

Sandviken

8.0

8.6

10.3

11.2

12.3

Källa: SCB och Skolverket.

Mellan åren 2015 till 2017 ökade andelen elever vid IM:s språkinriktning från 7,5 % till 17,5
%, enligt tabell 3.3.4. Totalt har andelen utrikesfödda vid programinriktningarna på IM 32 ökat
från 19,2 % år 2015 till 26,8 % år 2017. Sätter vi denna ökning i relation till hur det sett ut i
länet och till riket som helhet kan vi konstatera att ökningen har varit större i Sandviken än
om vi jämför med riket och länet. Dessutom ser vi att medan länet och riket registrerar en
nedgång i andelen elever som går språkprogrammet vid IM mellan åren 2016 och 2017 så har
Sandviken i stället ökat sin andel. Utvecklingen stämmer väl överens med den hur andelen
utrikesfödda elever och barn har ökat i grundskola och förskola under samma givna period i
Sandviken.
Det är med andra ord problematiskt att andelen utrikesfödda och nyinvandrade utgör en allt
större andel av eleverna vid gymnasiets Introduktionsprogram men knappast förvånande på
grund av de svårigheter denna elevkategori ställs inför. Att komma till ett nytt land, utan att
kunna språket och med i många fall begränsad skolunderbyggnad för att inlemmas i rådande
skolsystem utifrån den fysiska ålder personen har, gör att deras möjligheter att lyckas i det
svenska skolsystemet blir näst intill omöjligt.
Tabell 4.3.4 visar en sammanställning av gymnasieprogrammen och hur elever med utländsk
bakgrund fördelar sig mellan dessa. I tabellen kan vi även sätta fördelningen i relation till
fördelningen i länet och i riket. Rent generellt verkar de teoretiska och högskoleförberedande
programmen vara populärare bland elever med utländsk bakgrund att än de yrkesförberedande
utbildningarna. Jämfört med länet och riket finns inga större avvikelser i hur andelen
utrikesfödda fördelar sig mellan programmen, förutom inom tre områden.
Sandviken har en betydligt högre andel elever som väljer Industriprogrammet (IN) än vad
både länet och riket uppvisar, vilket även är avvikande ur perspektivet om val av
yrkesförberedande program bland elever med utländsk bakgrund. 2017 var andelen i länet 4,2
% medan det enbart var 1,2 % i riket av eleverna med utländsk bakgrund som gick på
Industriprogrammet. I Sandviken var det hela 12,1 %. Den andra avvikelsen är
Naturprogrammet (NA). I Sandviken var det 5,2 % av eleverna som hade utländsk bakgrund
medan länet i snitt hade 7,7 % och riket hela 12,4 %. Det tredje området som avviker är
Ekonomiprogrammet (EK). Även här har Sandviken betydligt färre elever med utländsk
bakgrund än vad i första hand riket har. År 2017 hade Sandviken 6,2 % medan riket hade 11,9
%.

31Antal

nyinvandrade elever folkbokförda i kommunen inskrivna i gymnasieskola dividerat med antal elever
folkbokförda i kommunen inskrivna i gymnasieskola. Nyinvandrade är elever som har kommit till Sverige under
de senaste 4 åren. De har inte bott i Sverige eller gått i svensk skola tidigare. Uppgiften avser läsår, mätt 15
oktober.
32 Det finns idag fem inriktningar vid Introduktionsprogrammen (IM). Dessa är Individuella (IMIND), Preparand
(IMPRE), Språk (IMSPR), Yrke (IMYRK) och Programinriktat individuellt val (IMPRO). Se kapitel 7.2 för en
utförligare redogörelse.
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4.3.4

Tabell andel elever med utländsk bakgrund fördelat på program jämfört med Gävleborgs
län och Riket

Variabler

Sandviken

Gävleborgs län

Riket totalt

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Elever, andel (%) med utländsk
bakgrund i huvudmannens skolor

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Elever, andel (%) på program, BA

4,5

3,8

3,7

5,1

5

5,4

3,8

3,6

3,6

Elever, andel (%) på program, BF

1,2

1,2

1,3

3,3

3,1

2,9

2,6

2,4

2,5

Elever, andel (%) på program, EE

5

3,7

4,2

3,9

3,6

3,6

4,3

4

4

Elever, andel (%) på program, FT

4,2

4,3

4,5

3,7

3,4

3,4

3,3

3,1

3

Elever, andel (%) på program, HA

5,3

4,2

5

3,1

2,9

2,8

2,4

2,4

2,4

Elever, andel (%) på program, HT

0,5

0,8

0,9

1,2

1,2

1,1

1,1

0,9

0,9

Elever, andel (%) på program, HU

0,8

1

0,8

0,7

0,7

0,6

0,7

0,7

0,7

Elever, andel (%) på program, HV

4

3,1

3,4

3

2,6

2,6

2,1

1,9

1,8

Elever, andel (%) på program, IMIND

9,2

7,4

5,6

4,3

4,3

4,4

2,6

2,6

2,9

Elever, andel (%) på program, IMPRE

0,3

1,1

1,9

1,2

1

1,5

0,8

0,7

0,8

Elever, andel (%) på program, IMPRO

1,8

1,3

0,8

2,1

2,3

2,6

2

1,8

1,9

Elever, andel (%) på program, IMSPR

7,5

12,5

17,5

7,4

10,6

8,4

5,8

10,4

9,3

Elever, andel (%) på program,
IMYRK

0,4

0,7

1

2,1

2,3

2,2

2

1,9

2,1

Elever, andel (%) på program, IN

12,2

11,7

12,1

4,4

4

4,2

1,4

1,2

1,2

Elever, andel (%) på program, NA

5,1

4,8

5,2

7,8

7,5

7,7

12,5

12

12,4

Elever, andel (%) på program, NB

2,3

1,9

1,5

3,3

3,1

3

2,5

2,4

2,4

Elever, andel (%) på program, RL

2,5

2,7

2,5

2,3

1,9

1,9

1,8

1,6

1,4

Elever, andel (%) på program, RX

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,3

0,3

0,2

Elever, andel (%) på program, SA

10,8

11,3

11,4

13

12,9

12,9

17,3

16,2

15,9

Elever, andel (%) på program, TE

3,6

4,5

4,2

7,9

7,9

8,2

7,9

7,8

8,1

Elever, andel (%) på program, VF

0,4

0,5

0,4

1,1

1

1

1

0,9

1

Elever, andel (%) på program, VO

4,2

3,9

4,7

3,4

3

3,3

2,9

2,8

2,8

Elever, andel (%) på program EK

6,1

6,3

6,2

9

9,4

10

11,1

11,2

11,9

Elever, andel (%) på program ES

7,6

7

7

5,9

5,6

5,4

6,8

6,1

5,8

Elever, andel (%) på program, IB

0,3

0,2

0,2

0,7

0,7

0,5

1,1

1

1

Källa: Skolverket SIRIS

Ovanstående avsnitt har visat på de svårigheter som den höga mottagningsfrekvensen av
nyanlända flyktingar till Sandviken har medfört för de tre skolformerna sedan 2015 och
framåt. Vi har visat att ett fåtal grundskolor och förskolor har fått ta emot majoriteten av barn
och elever av utländsk härkomst medan andra grundskolor och förskolor knappt har några
elever med utländsk bakgrund. Vi har därmed en trend mot att få ”vita” och ”svarta”
grundskolor och förskolor i kommunen. Vi har också visat på att mottagningen av nyanlända
även har påverkat gymnasieskolan. Integration – Segregation är därmed en viktig faktor i den
fortsatta analysen för att kunna planera för framtidens skolverksamhet i Sandviken.
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4.4 Socioekonomisk polarisering
Skolverket33 pekar i en rad rapporter på problemet med en ökad socioekonomisk segregation
inom skolans värld. Med socioekonomisk segregation menas främst att elever som växer upp i
livsförhållanden där föräldrarna har en lågutbildningsbakgrund och dålig ekonomi på grund
av till exempel arbetslöshet återfinns vid ett fåtal skolor. Detta leder till samma negativa
spiraleffekt som beskrivs här ovan i avsnitt 4.3. Anledningen till detta är främst den ökande
bostadssegregationen men även det fria skolvalet och friskolereformen spelar in. Föräldrar till
elever med god ekonomi och god utbildningsbakgrund har möjlighet att välja bättre
bostadsområden, dyrare boenden och utnyttjar möjligheten till det fria skolvalet på ett helt
annat sätt än föräldrar till elever från den socioekonomiskt utsatta gruppen.
Att boendesegregationen hänger samman med den socioekonomiska polariseringen ser vi
tydligt om vi jämför tabellerna 4.3.1 och 4.3.2 här ovan med tabell 4.4.1 här nedan. När det
gäller andelen utrikesfödda och andelen med försörjningsstöd korrelerar statistiken exakt.
Störst andelar hittar vi på de fyra skolorna (Murgården, Norrsätra, Vallhov och Björksätra)
som tillhör de centrala delarna av Sandviken. Lägst andel utrikesfödda och lägst andel med
försörjnings stöd hittar vi både i de traditionella villaområdena i Sandviken och i orterna
utanför tätorten. Denna slutsats stämmer väl med den rapport som Sandvikens kommun har
tagit fram för att kartlägga hur livsvillkoren och levnadsvanorna ser ut för kommunens
invånare.34
Tittar vi på utbildningsnivån hos föräldrarna till eleverna är bilden inte lika entydig. De fyra
skolorna i de centrala delarna av Sandviken ligger fortfarande i topp men de får sällskap av
skolor utanför tätorten (Österfärnebo, Kungsgården, Gästrike-Hammarby och Åshammar).
Lägst utbildningsnivå hittar vi hos föräldrar till elever från Gästrike-Hammarby (81,6 %) och
Murgården (70.7 %) med en utbildningsnivå som är lägre eller lika med gymnasieutbildning.
Högst utbildningsnivå hittar vi hos föräldrar boende i de traditionella villaområdena i
Sandviken och skolorna Västanbyn, Jernvallen och Sätra.
4.4.1

Tabell andel med hushåll med försörjningsstöd och vårdnadshavarnas utbildningsnivå
med gymnasium eller lägre fördelat per skola i procent läsåret 2016/17

Skola
Murgården
Norrsätra
Björksätra
Jernvallen
Vallhov
Västanbyn
Sätra
Åshammar
Årsunda
Järbo
Jäderfors
Hammarby
Storvik
Kungsgården
Österfärnebo
Källa: Power BI 2017

Andel försörjningsstöd
26,8 %
30,8 %
24,7 %
4,4 %
13,6 %
0,7 %
1,4 %
5,8%
0,0 %
0,0 %
5,9 %
0,0 %
2,0 %
1,2 %
8,9 %

Andel utbildning gymnasiet eller
lägre
70,7 %
65.7 %
63,7%
33,8%
50,7 %
35,5 %
36,5 %
67,7 %
57,5 %
52,1 %
43,0 %
81,6 %
49,7 %
60,9 %
70,4 %

Skolverket; Rapport ”Skolverkets lägesbedömning 2017”, Rapport 467 ”Analyser av familjebakgrundens
betydelse för skolresultaten och skillnader mellan skolor” och PM Skolsegregation ”Kartläggning av huvudmäns
arbete med att motverka skolsegregation”
34 Sandvikens kommun; Rapport ”Skillnader i livsvillkor och levnadsvanor i Sandvikens kommun”
33
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Via jämförelserna i kapitel 4.3 och 4.4 framträder en bild av att det finns en tydlig
skolsegregation vid skolorna i Sandvikens kommun. Fyra av totalt femton kommunala skolor
visar på en hög andel utrikesfödda, hög andel med försörjningsstöd och låg utbildningsnivå
medan tre skolor har en låg andel utrikesfödda, låg andel med försörjningsstöd och hög
utbildningsnivå. Resterande kommunala skolor visar upp en låg andel utrikesfödda, låg andel
med försörjningsstöd men en varierande nivå när det gäller utbildningsnivån hos elevernas
föräldrar.
Någon jämförbar statistik från förskolan har vi inte kunnat hitta men i och med att vi i kapitel
4.3 kunde visa att statistiken från grundskolan gällande andelen utrikesfödda per skola
korrelerade väl med statistiken från förskolan gällande andelen med annat modersmål än
svenska per förskola kan vi anta att vi skulle erhålla liknande fördelning i förskolan om denna
statistik fanns tillgänglig. Det är ingen vild slutsats att dra då segregationen vid förskolor och
grundskolor härrör från den bostadssegregation som finns i centralorten.
För gymnasieskolans del spelar den socioekonomiska polariseringen ingen roll utifrån
ovanstående redogörelse eftersom det enbart finns en kommunal gymnasieskola på orten.
Därför finns det inga mönster för gymnasieskolan så som det finns för förskole- och
grundskoleverksamheterna. Däremot spelar den socioekonomiska bakgrunden en stor roll för
elevernas framtida vägval och studieresultat, vilket i sin tur påverkar deras möjligheter när de
skall söka till programutbudet inom gymnasieskolans verksamhetsområde.
Denna snedvridning är inte bra då den ger en grogrund för främlingsfientlighet, utanförskap
och en påskyndad negativ spiral där föräldrar väljer att flytta sina barn till ”bättre skolor”.
Nästa fråga att ställa oss är om ovanstående resultat har en negativ inverkan på elevernas
prestationer och om de även påverkar möjligheten att rekrytera personal till de kommunala
skolorna, det vill säga leder till ökad andel av personalen som saknar pedagogisk examen och
legitimation. Dessa frågor kommer att behandlas i kapitel 4.5 och 4.6 här nedan.
4.5 Resultatutvecklingen i verksamheterna35
Att jämföra betygsutvecklingen över tid inom skolan är inte det lättaste att ge sig på.
Anledningen till detta är att betygssystemet har ändrats över tid men även för att antalet
ämnen har ändrats. Fram till läsåret 2011/12 användes betygsskalan U/G/VG/MVG. Från och
med läsåret 2012/13 gäller betygsskalan A till F. Till läsåret 2014/15 förändrades antalet
betygsgrundande ämnen från 16 till 17 ämnen.
Jämförelser mellan Sandvikens kommunala skolor, med länet och riket måste därmed göras
med en viss försiktighet och en förståelse för att dessa förändringar spelar in i de resultat som
uppkommit. Dessutom förekommer viss form av viktning mellan riket som helhet, länen och
kommuner då läroplanerna inte tillämpas till 100 % lika över hela landet.
Vi börjar med att sätta resultaten som redovisas från de kommunala skolorna i Sandviken i ett
riks- och länsperspektiv. I tabell 4.5.1 redovisas utvecklingen av slutbetygen för årkurs 9 från
de fyra senaste läsåren för Riket respektive Gävleborgs län. Att redovisningen begränsar sig
till enbart de fyra senaste åren beror på förändringen från 16 ämnen till 17 ämnen som gjordes
till läsåret 2014/15.

35

All betygsstatistik är hämtad från Skolverkets hemsida och den statistiska databasen SIRIS
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4.5.1

Tabell Grundskola – slutbetyg årskurs 9 för samtliga elever, kommunal huvudman Riket
och Gävleborgs län, 17 ämnen

Läsår

Behörighet alla ämnen

Behörighet
yrkesprogram

Genomsnittligt
meritvärde36

Riket

Länet

Riket

Länet

Riket

Länet

2017/18

73,5 %

67,7 %

82,7 %

79,4 %

223,3

211,7

2016/17

71,8 %

68,7 %

80,5 %

79,7 %

217,7

210,3

2015/16

71,9 %

69,9 %

81,0 %

81,8 %

218,8

211,4

2014/15

75,3 %

70,4 %

84,1 %

81,0 %

220,3

209,7

Källa: Skolverket SIRIS

Vi kan utläsa i tabellen att Riket i stort har uppvisat en nedåtgående trend när det gäller
behörighet i alla ämnen, behörighet till yrkesprogram och i det genomsnittliga meritvärdet
från läsåret 2014/15 till 2016/17. Trenden bryts dock under det senaste läsåret då vi får en
uppgång i alla tre kategorierna.
Gävleborgs län uppvisar samma trend när det gäller behörigheter i alla tre kategorierna med
den skillnaden att den negativa trenden fortsätter även läsåret 2017/18. Anmärkningsvärt är att
Länet visar på en svag uppgång i meritvärde för det senaste läsåret, trots att de backar i övrigt,
vilket torde vara en felaktig statistik angivelse i materialet från Skolverket.
För Riket i stort är den totala förändringen, mellan högsta värde och lägsta värde, för det
genomsnittliga meritvärdet 5,6 poäng. För Gävleborgs län är förändringen 2 poäng.
Förändringarna får anses som små.
4.5.2

Tabell Grundskolan – slutbetyg årskurs 9 för samtliga elever, kommunal huvudman
Sandviken, 17 ämnen
Läsår
Antal elever
Behörighet alla
Behörighet
Genomsnittligt
ämnen
yrkesprogram
meritvärde
2017/18
409
61,9 %
77,5 %
204,4
2016/17
403
57,6 %
71,7 %
193,4
2015/16
368
68,8 %
81,0 %
206,2
2014/15
342
65,8 %
77,2 %
201,1
Källa: Skolverket SIRIS

I tabell 4.5.2 redovisas vi resultaten från den kommunala skolan i Sandviken. Det är glädjande
att se en klar förbättring från läsåret 2016/17 till läsåret 2017/18. Andelen elever med
behörighet i alla ämnen har ökat från 57,6 % till 61,9 % medan behörigheten till
yrkesprogram har ökat från 71,7 % till 77,5 %. Merit värdet har därmed ökat till 204,4 poäng i
genomsnitt för Sandvikens kommunala grundskolor, vilket är en ökning med 11 poäng mellan
de två senaste läsåren.
Görs jämförelse mellan högsta och lägsta värdet för det genomsnittliga meritvärdet för
Sandviken får vi en förändring på totalt 12,8 poäng mellan det högsta värdet och det lägsta
värdet under samma period. De kommunala skolorna i Sandviken visar därmed upp betydligt
kraftigare förändringar under samma period än vad vi kan se på Riks- och Länsnivå.
Meritvärdet beräknas som summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg och för 17
ämnen för elever som läst moderna språk som språkval. Elevens betyg omvandlas till betygsvärdena (E=10,
D=12.5, C=15, B=17.5 och A=20) och de bästa 16 ämnena summeras, har eleven godkänt betyg i modernt språk
som språkval är det ett 17:e ämne i meritvärdet. Det högsta möjliga meritvärdet för elever som läst 17 ämnen är
340 och för elever som läst 16 ämnen 320. Det genomsnittliga meritvärdet beräknas för de elever som fått lägst
betyg E i minst ett ämne. Elevernas sammanlagda meritvärde divideras med antal elever som fått lägst betyg E i
minst ett ämne. Elever som saknar godkänt betyg i alla ämnen, det vill säga elever som saknar slutbetyg, ingår ej.
36

46

I diagrammet här nedan åskådliggörs denna förändring i en jämförelse mot riket. Den
heldragna blå linjen visar utvecklingen för meritvärdet i Sandviken med 16 ämnen medan den
streckade blå linjen visa Riket. Den svarta heldragna visar utvecklingen med 17 ämnen i
Sandviken medan den streckade svarta visar Riket som helhet.
Gapet mellan Sandviken och Riket är på det hela taget oförändrat oavsett om vi räknar in 16
eller 17 ämnen i slutbetyget. Sandviken har sedan läsåret 2007/08 stadigt halkat efter
riksgenomsnittet då Sandvikens kommun låg mer eller mindre lika i jämförelse med Riket. Vi
kan även se att Riket har haft en svagt uppåtgående trend, med några små undantag, medan
kurvan för Sandviken är mer oregelbunden och uppvisar tvärare förändringar sett över tid.

Källa: Skolverket SIRIS

I tabell 4.5.3 här nedan har vi brutit ned statistiken över slutbetygen och redovisar resultaten
per högstadieskola. Materialet är ofullständigt då Norrsätra skolan nyligen blivit en
högstadieskola och läsåret 2016/17 var första året med avgångsklasser i årskurs 9. Värden
saknas även för Österfärnebo skola för läsåret 2015/16. Skolverket redovisar inte statistik för
skolor om uppgifterna baseras på färre än 10 elever med hänsyn till den personliga
integriteten. Därför är det statistiska underlaget ofullständigt i tabell 4.5.3.
4.5.3
Skola

Tabell Grundskola – slutbetyg årskurs 9 per skola, kommunal huvudman
15/16
16/17
17/18
Alla
ämnen
53,3 %
70,7 %
78,9 %
71,0 %
-

Murgården
Björksätra
Norrsätra
Jernvallen
Hedäng
Österfärnebo
Källa: Skolverket SIRIS

Yrkesprogram
67,4 %
81,3 %
84,2 %
88,4 %
-

Meritvärde
172,4
210,2
210,2
220,4
117

Alla
ämnen
41,7 %
65,4 %
81,8 %
60,6 %
73,7 %

Yrkesprogram
66,1 %
72,3 %
85,5 %
84,8 %
100 %

Meritvärde
176,8
213,3
59
216,2
196,7
210,4

Alla
ämnen
56,3 %
54,5 %
49,4 %
82,7 %
82,5 %
64,7 %

Yrkesprogram
74,0 %
75,5 %
63,6 %
90,4 %
100 %
100 %

Meritvärde
202,6
201,9
177,2
225,9
231,3
201,2
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Vi kan dock se att statistiken visar att Jernvallen och Murgården stadigt har förbättrat sina
resultat gällande meritvärdet från läsåret 2015/16 till 2017/18. Österfärnebo och Hedäng
uppvisar kraftigt variationer mellan de tre läsåren. Björksätra dyker betänkligt under det
senaste läsåret när det gäller meritvärdet och ser vi till kolumnen ”Alla ämnen” har
betygsresultaten sjunkit från 70,7 % till 54,5 % på två läsår. Norrsätraskolan kom första
gången med i statistiken läsåret 2016/17 men värdet är minst sagt lågt (59 poäng) och drar
därför ned det genomsnittliga meritvärdet för Sandvikens skolor som helhet. Varför värdet är
så lågt ger Skolverkets statistiska databas inget svar på men anledningen är troligen den att
den första årskullen att lämna skolan var en årskull bestående 18 stycken nyanlända elever.
Meritvärdet för läsåret 2017/18 ligger även det markant under övriga skolors meritvärden och
bara 49,4 % uppnår godkända betyg i alla ämnen.
I tabell 4.5.2 visade vi en sammanställning över hur många elever som erhållit slutbetyg i
årskurs 9 i samtliga 17 ämnen de fyra senaste åren. Jämförelsen visade att andel hade minskat
från 65,8 % läsåret 2014/15 till 61,9 % läsåret 2017/18. Finns det en liknande trend inom
grundskolan för elever som tilldelas betyg för första gången i årkurs 6? Tabell 4.5.4 här nedan
visar utvecklingen i Riket, Länet och Sandviken under samma period som i tabell 4.5.1 och
4.5.2. Här ser vi hur den totala andelen elever som uppnått betygen A till E i alla ämnen
förändrats från läsåret 2014/15 till läsåret 2017/18.
4.5.4

Tabell Grundskola – betyg årskurs 6 för samtliga elever, kommunal huvudman
Andel i % som uppnått betyg A – E i alla ämnen

Läsår

14/15

15/16

16/17

17/18

Riket

79,7

78,3

76,4

77,1

Länet

75,7

75,2

69,3

73,0

Sandviken

73,8

72,2

61,8

67,5

Källa: Skolverket SIRIS

Vi kan utläsa att andelen minskar på samtliga nivåer mellan läsåren 2014/15 till 2016/17 men
att förändringen är betydligt mer dramatisk i Sandviken än vad den är på Riks- och Länsnivå.
I Sandviken har andelen sjunkit från 73,8 % läsåret 2014/15 till 61,8 % läsåret 2016/17, det
vill säga en minskning med 12 procentenheter. För Riket som helhet är minskningen 3,3
procentenheter under samma period och för Länet är siffran 6,4 procentenheter. Detta är minst
sagt en remarkabel skillnad. Mellan läsåren 2014/15 och 2015/16 ligger minskningen i paritet
med Riket och Länet. Från läsåret 2015/16 till läsåret 2016/17 inträffar något som radikalt
påverkar elevernas prestationer och pressar ned andelen som uppnått betygen A till E i alla
ämnen från 72,2 % till 61,8 %, alltså en differens på hela 10,4 procentenheter.
Det senaste läsåret visar dock på ett trendbrott då samtliga nivåer visar en ökad andel elever
som klart att uppnå betyg i alla ämnen. Efter 3 år med sjunkande betygsresultat bryts trenden.
För Sandvikens del ökar andelen som uppnått betyg i alla ämnen med 5,7 procentenheter.
Vi kan i tabell 4.5.5 se hur denna försämring i betygen för eleverna i årskurs 6 ser ut på de
enskilda skolenheterna och konstatera att nedgången i betygsresultaten är genomgående för
alla enheter. Norrsätra, Sätra, Jäderfors och Österfärnebo saknar redovisade resultat för ett
eller fler läsår. Anledningen kan vara att Skolverket inte anger några resultat om antalet elever
på skolan understiger 10 personer på grund av risk för identifikation av enskilda elever.
Främst gäller detta för Jäderfors och Österfärnebo. För Norrsätra och Sätra är detta inget
problem men ingen förklaring ges till den statistiska avvikelsen. Det kan också vara så att de
enskilda skolorna inte har rapporterat in sina resultat under denna period.
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4.5.5

Tabell Grundskola – betyg årskurs 6 för samtliga elever per skola, kommunal huvudman

Andel i procent som uppnått betyg A – E i alla ämnen fördelat på skola
Läsår

14/15

15/16

16/17

17/18

Björksätra

65,9

50,0

45,7

45,8

Murgården

57,1

..

46

48,1

Norrsätra

..

..

..

54,2

Jernvallen

83,0

89,4

83,7

83,8

Vallhov

61,9

75,0

54,1

62,2

Sätra

100

100

..

100

Västanbyn

100

100

85,7

100

Järbo

100

86,8

65,2

75,0

..

100

..

..

Storvik

63,2

81,6

61,1

73,0

Kungsgården

100

71,4

63,6

100

Årsunda

100

100

65,0

75,0

..

..

..

..

Jäderfors

Österfärnebo
Källa: Skolverket SIRIS

Flera av skolenheterna uppvisar en dramatisk nedgång i betygen hos eleverna mellan läsåren
2015/16 och 2016/17. Storvik går från 81.6 % till 61.1 % från ett läsår till det andra. Årsunda
faller från 100 % till 65 % under samma period. Bäst klarar sig Jernvallen som enbart faller
från 89,4 % till 83,7 %.
En anledning till att resultaten försämras från det ena läsåret till det andra kan vara att den
stora ström av flyktingar som kom under läsåret 2014/15 nådde årskurs 6 under läsåret
2016/17. Att peka ut denna faktor som allenarådande vore missvisande, särskilt om vi beaktar
statistiken i tabell 4.3.1 här ovan. Storvik hade exempelvis 6,2 % utrikesfödda elever på
skolan läsåret 2016/17 och Årsunda 1,5 %, det vill säga att dessa skolor hade en relativt liten
andel utrikesfödda elever på skolorna samma läsår som betygsresultaten kraftigt försämrades.
Statistiken från tabell 4.3.1 i kapitel 4.3 säger inget om hur dessa elever är fördelade per
årkurs utan bara hur andelen utrikesfödda totalt ser ut vid varje skolenhet. Statistiken i tabell
4.3.1 säger inget heller om hur stor andel av de utrikesfödda per skolenhet som var nyanlända.
En sanning är att små skolor med få elever i varje årskurs påverkas mer av ett fåtal nyanlända
elever än större skolor som tar emot fler nyanlända elever. För att verkligen kunna ge ett svar
på hur stor inverka andelen utrikesfödda och nyanlända hade på de försämrade
betygsresultaten måste siffrorna brytas ned ännu mer än vad som görs här ovan.
Under det senaste läsåret har försämringen i betygsresultat stoppats och vänt uppåt igen.
Samtliga redovisade skolor visar på ett förbättrat betygsresultat jämfört med föregående läsår.
För Björksätraskolan och Jernvallsskolan är förändringen marginell då ökningen enbart är 0.1
% jämfört med föregående läsår. För första gången i tidsserien i tabell 4.5.5 finns ett resultat
med för Norrsätraskolan. Vi kan även utläsa att de skolor som visar på största procentuell
ökning av betygsresultaten är relativt små skolor och som har få utrikesfödda och är
socioekonomiskt relativt heterogena enligt den tidigare gjorda redovisningen i kapitel 4.3.
Att följa betygens utveckling mellan kommunerna i riket eller mellan skolenheter i en
kommun är ett sätt för att hålla koll på likvärdigheten inom grundskolans verksamhetsområde.
Förskolans verksamhetsområde saknar ett sådant bedömningsinstrument som kontrollerar
utbildningens kvalitet och likvärdighet. I forskningslitteraturen är avsaknaden av ett liknande
system inom förskolan ett återkommande inslag eftersom kopplingen till lärande och
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kunskapsbyggande har skärpts i Skollagen. Förskolans läroplan har därmed inga
uppnåendemål för barnens utveckling utan betonar istället verksamhetens uppdrag och vad
som verksamheten bör sträva emot. Forskningen anser därför att behövs etableras ett system
med indikatorer och mått för att kunna mäta kvaliteten och likvärdigheten i förskolan.37
För de kommunala förskolorna i Sandviken används en modell som bygger på självskattning,
tillsyn via bedömning och resultatdialog. Modellen bygger på ett frågeformulär som har tagits
fram utifrån från de mål som läroplanen ställer upp för förskoleverksamheten. Dessa
målområden är:


Normer och värderingar



Lek



Matematik



Kommunikation (språkutveckling)



Naturvetenskap och teknik

Varje målområde har sedan tilldelats kriterier, fördelade på betyget A till F där A är topp
betyg och F är underkänt. Modellen utgår sedan från tre steg där steg ett utgör att varje
förskola får skatta sig självt utifrån de fem målområdena och vilket betyg varje målområde
bör ha. I steg två görs samma skattning av speciellt utpekade och utbildade tillsynspersoner.
De två skattningarna jämförs sedan och analyseras utifrån likheter och olikheter. I steg tre förs
sedan en resultatdialog med varje förskola utifrån likheter och olikheter. Det slutliga resultatet
mynnar därefter ut i en konsensus angående vilket slutligt betyg varje målområde skall få.
Utifrån slutbetyget tas styrkor och utvecklingsområden fram för att kunna bibehålla och
utveckla varje förskolas verksamhet. Modellen tar väl tillvara tanken om att bygga en
likvärdig och väl fungerande förskoleverksamhet i Sandviken.
Resultatutvecklingen inom den kommunala gymnasieskolan i Sandviken mäts främst genom
att följa den genomsnittliga betygspoängen hos avgångseleverna för varje avslutat läsår.38 Vi
sätter sedan den genomsnittliga betygspoängen i sitt sammanhang genom att jämföra med
genomsnittet för kommunal huvudman i riket och i länet, enligt tabell 4.5.6.
4.5.6

Tabell utveckling genomsnittliga betygspoängen, samtliga nationella program
Genomsnittlig betygspoäng samtliga nationella program
2014
2015
2016
2017
Riket
14,0
13,9
14,0
14,2
Gävleborg
13,8
13,8
13,9
14,0
Sandviken
13,9
14,0
14,0
14,1
Källa: Skolverket SIRIS

Vi kan konstatera att betygsutvecklingen i den kommunala gymnasieskoleverksamheten i
Sandviken står sig väl i en jämförelse med riket och ligger något över genomsnittet på
länsnivå mellan åren 2014 och år 2017.
Eftersom gymnasieprogrammen är uppdelade på yrkesinriktade program respektive
högskoleförberedande program är det av värde att granska hur dessas genomsnittliga
betygspoängsvärden har förändrats över tid för att sedan jämföra dem med utvecklingen i
riket och i Gävleborgs län. Tabell 4.5.7 visar den genomsnittliga utvecklingen för de
yrkesinriktade programmen medan tabell 4.5.8 redovisar genomsnittet för de
högskoleförberedande programmen.

Vetenskapsrådet; En likvärdig förskola för alla barn – innebörder och indikatorer, sida 11 - 12
Genomsnittlig betygspoäng = Samtliga kursers poäng multiplicerat med vikt för betyg (där F = 0, E = 10, D =
12,5, C = 15, B = 17,5 och A = 20) dividerat med summa poäng för eleven totalt
37
38
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4.5.7

Tabell utveckling genomsnittlig betygspoäng, Yrkesinriktade program
Genomsnittlig betygspoäng Yrkesinriktade program
2014
2015
2016
Riket
12,9
12,9
13,0
Gävleborg
12,9
12,9
13,2
Sandviken
12,9
13,2
13,6
Källa: Skolverket SIRIS

2017
13,0
13,2
13,5

Tabell 4.5.7 visar att eleverna vid de yrkesinriktade programmen i Sandviken presterar i
genomsnitt något bättre än vad eleverna gör på både riks nivå och länsnivå. Den positiva
utvecklingen i jämförelse med riket och länet har pågått sedan år 2015 och framåt.
4.5.8

Tabell utveckling genomsnittlig betygspoäng, Högskoleförberedande program
Genomsnittlig betygspoäng Högskoleförberedande program
2014
2015
2016
2017
Riket
14,6
14,5
14,6
14,7
Gävleborg
14,6
14,4
14,4
14,6
Sandviken
15,1
14,9
14,4
14,8
Källa: Skolverket SIRIS

När det gäller eleverna vi de högskoleförberedande programmen så står även de sig väl i
jämförelsen med riket och länet. Sandvikeneleverna ligger högre eller lika med länsnivån över
hela tidsserien. I jämförelsen med riket är det enbart år 2016 som bryter mönstret då eleverna i
Sandviken presterade något sämre än vad eleverna på riksnivå gjorde.

4.5.9

Tabell andel elever som fullföljt sin utbildning till examen eller studiebevis39
2014 2015 2016 2017

Gymnasieelever med examen eller
studiebevis inom 3 år,
hemkommun, andel (%)

Gymnasieelever med examen eller
studiebevis inom 4 år,
hemkommun, andel (%)

Gävleborgs län

67.6

70.1

68.5

63.6

Sandviken

66.9

67.0

70.4

65.9

Riket

70.7

71.7

71.4

71.9

Gävleborgs län

76.3

76.7

76.5

Sandviken

73.7

75.5

77.6

Riket

78.0

78.6

78,0

Källa: Kolada

Ser vi till andelen elever som efter tre eller fyra år tagit ut en examen eller ett studiebevis från
sitt gymnasieprogram kan vi se att Sandviken även här står sig väl i en jämförelse med riket
och länet. De elever som tagit examen eller erhållit ett studiebevis efter tre år ligger något
under riksgenomsnittet med eleverna från Sandviken är mer eller mindre lika eller något
39

Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år, hemkommun, andel (%) (N17441)
Antal folkbokförda elever i kommunen som började på gymnasium för tre år sedan med examen eller studiebevis
inom tre år, inkl. IM dividerat med antal folkbokförda elever i kommunen som började på gymnasium för tre år
sedan, inkl. IM. Källa: SCB.
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%) (N17457)
Antal folkbokförda elever i kommunen som började på gymnasium för fyra år sedan som fått examen eller
studiebevis inom fyra år, inkl. IM dividerat med antal folkbokförda elever i kommunen som började på
gymnasium för fyra år sedan, inkl. IM. Källa: SCB.
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bättre när vi jämför med länet i stort. När jämförelsen vidgas till att omfatta ett spann på fyra
år är det mycket små skillnader mellan elever från Sandviken, riket och Gävleborgs län. Men
detta betyder också att det är dryga 20 % av eleverna som varje år inte erhåller en examen
eller ett studiebevis efter avslutad gymnasieutbildning. Resultatanalysen av den kommunala
gymnasieskolan i Sandviken visar att utbildningen står sig väl vid en jämförelse med länet
och riket som helhet.
4.6 Personal och behörigheter40
Personalen och deras behörigheter är en viktig faktor för att Sandvikens kommun ska kunna
nå målet med en likvärdig skola, vilket gör en analys av denna faktor önskvärd.
Det finns en stor bredd av professioner inom skolans verksamhet som alla bidrar till att göra
en skola till en fungerande verksamhet. Det finns inte bara undervisande pedagogisk personal
utan även personal som jobbar med administration, omsorg eller andra stödfunktioner kring
huvudverksamheten. Total fanns det, per den sista november 2018, 1 771 personer anställda
vid Kunskapsförvaltningens olika verksamheter. Dessa kan ha tillsvidareanställning (954 st.),
visstidsanställning med månadslön (497 st.) och visstidsanställning med timlön (338 st.).
Tabell 4.6.1 visar utvecklingen av det totala antalet anställda för perioden november 2016 till
november 2018. Den översta blåa linjen visar det totala antalet anställda medan de övriga
linjerna visar hur antalet anställda utvecklas över tid för de olika anställningsformerna.
Antalet tillsvidareanställda (orange linje) håller sig relativt konstant över tid. Störst variation
hittar vi i antalet visstidsanställda med månadslön. Vi kan även utläsa av tabellen att antalet
visstidsanställda sjunker under juni och juli månader för att öka igen i augusti, det vill säga att
dessa anställningar korrelerar med slutet och början av läsåret. Anledningen till detta är att
dessa anställningar till naturen är sådana då de oftast omfattar diverse vikariatstjänster för
personal som under kortare perioder inte har möjlighet att delta i arbetet, så som
långtidssjukskrivna, barnlediga eller tjänstledig av andra orsaker, eller är personliga
assistenttjänster till elever med särskilda behov.
Personal som är visstidsanställda med timlön kan till exempel vara pensionerade lärare som
rycker in och jobbar timmar under läsåret eller personal som tas in vid tillfälliga
arbetsanhopningar och utför specifika arbetsuppgifter. Vi kan se att denna kategori (gul linje)
har ökat över tid.

4.6.1
Antal anställda
Kunskapsförvaltning | Datum: 2016-11-01-2018-11-30

Källa: Hypergen

I detta avsnitt kommer den undervisande personalen att behandlas och då främst frågan om
behöriga eller icke behöriga pedagoger. Vi kommer också att titta närmare på
ämnesbehörigheter och hur dessa är fördelade mellan skolorna i kommunen.

All statistik gällande personalen och dess behörigheter är tagen från Skolverkets hemsida och den statistiska
databasen SIRIS
40
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Sedan den 1 augusti 2011 har lärare kunna ansöka om lärarlegitimation från Skolverket.
Kravet på lärarlegitimation kom senare, den 1 december 2013. Kravet innebär bl.a. att bara
lärare med legitimation kan få tillsvidareanställning, rätt att självständigt ansvara för
undervisningen och rättighet att sätta elevernas betyg. Kravet gör det intressant att analysera
hur fördelningen ser ut inom de kommunala skolorna i Sandviken.
I tabell 4.6.2 görs en jämförelse mellan Riket, Länet och Sandviken när det gäller andelen
pedagogisk personal (undervisande personal) och personal med lärarlegitimation. Statistik
saknas för läsåret 2017/18 så nedanstående genomgång av personalens behörigheter bygger på
statistik från läsåret 2016/17.
Vi kan se att Riket har en högre andel av personalen med pedagogisk examen eller
legitimerade lärare än vad både Gävleborg och Sandviken kan uppvisa. Mellan Sandviken och
Riket skiljer det 12,7 procentenheter när det gäller personal med pedagogisk examen och 10,6
procentenheter för personal med lärarlegitimation. Sandviken ligger även under genomsnittet
för Gävleborg när det gäller andelen personal med pedagogisk examen. Här skiljer det 4,4
procentenheter. Kommunen ligger även under genomsnittet för länet när det kommer till
andelen personal med lärarlegitimation men här är skillnaden enbart 2 procentenheter.
4.6.2

Tabell Personalstatistik med behörighet läsåret 2016/17, kommunal huvudman
Grundskolan – personalstatistik med behörighet i procent
Pedagogisk examen

Lärarlegitimation

Riket

83,4

79,7

Gävleborgs län

75,1

71,1

Sandviken

70,7

69,1

Källa: Skolverket SIRIS

I tabell 4.6.3 bryter vi ned den genomsnittliga statistiken för kommunen över andelen
pedagogisk personal på enhetsnivå. Tabellen visar hur stor andel av den pedagogiska
personalen som har en pedagogisk examen och hur stor andel av den pedagogiska personalen
som har en lärarlegitimation och behörighet att undervisa i minst ett ämne.
Enligt Skolverkets databas, SIRIS, har 70,7 % av all pedagogisk personal vid skolorna i
kommunen en pedagogisk examen och av dessa innehar 69,1 % en lärarlegitimation.
Variationsbredden mellan skolorna är stor. När det gäller andelen personal med en pedagogisk
examen ligger den mellan 100 % (Hammarby) till 50 % (Alsjö). För personal med
lärarlegitimation är variationsbredden mellan 94.4 % (Vallhov) och 25 % (Alsjö).
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4.6.3
Skola

Tabell Personalstatistik med behörighet läsåret 16/17 per skola, kommunal huvudman
Pedagogisk
personal

Pedagogisk
examen

I procent

Lärarlegitimation

I procent

Murgården

68

49

72,1

41

60,3

Björksätra

60

42

70,0

40

66,7

Norrsätra

38

25

65,8

24

63,2

Jernvallen

36

33

91,7

32

88,9

Sätra

17

14

82,4

12

70,6

Vallhov

18

17

94,4

17

94,4

Västanbyn

23

17

73,9

15

65,2

Hedäng

37

22

59,5

23

62,2

Kungsgården

19

10

52,6

9

47,4

Alsjö

4

2

50,0

1

25,0

Hammarby

5

5

100,0

4

80,0

Gullhed

16

10

62,5

12

75,0

Jäderfors

6

4

66,7

5

83,3

Årsunda

16

10

62,5

10

62,5

Österfärnebo

18

11

61,1

10

55,6

Totalt

381

271

255

Källa: Skolverket SIRIS

Tanken med införandet av en yrkeslegitimation för lärare var bland annat att höja statusen och
lönerna för att få lärare att stanna kvar inom yrket och att göra högskoleutbildningen mer
attraktiv bland studenterna. Det fanns även en tanke om att införandet av en lärarlegitimation
skulle fungera som en kvalitetssäkring gällande undervisningen och ökad rättssäkerhet vid
betygssättning. Kvalitetssäkerhetstanken kom att få högre värde i debatten då den svenska
skolan föll på den s.k. Pisa-rankingen.
Debatten kom att handla om att ju högre andelen lärare med lärarlegitimation var, desto bättre
kvalitet på undervisningen som i sin tur skulle leda till högre betyg och därmed skulle den
svenska skolan klättra i rankingen. I skolor med låg andel legitimerade lärare ansågs eleverna
prestera sämre jämfört med skolor med hög andel legitimerade lärare.41 Frågan som då
uppkommer är om det finns några belägg för just denna tanke?
Lärarlegitimationer har idag varit ett faktum i 7 år och det borde därför finnas studier som
påvisar om den tilltänkta effekten har realiserats eller inte. Det är även av intresse att se hur
skolorna i Sandviken med relativt hög andel legitimerade lärare förhåller sig jämfört med
skolor med relativt låg andel legitimerade lärare ställt mot de betygsresultat som dessa skolor
uppvisar.
I den offentliga diskussionen på området kan vi konstatera att det för tillfället varken finns
konsensus eller några entydiga belägg för att införandet av lärarlegitimation har inneburit att
resultaten inom den svenska skolan har förbättrats. Inte heller finns det entydiga bevis på det
motsatta förhållandet att betygsresultaten skulle ha försämrats. Med andra ord är det svårt att
leda i bevis att skolor med en hög andel behöriga och legitimerade lärare uppvisar bättre
resultat än skolor med låg andel behöriga och legitimerade lärare.42 Diskussionen på området
Skolinspektionen; Undervisning på skolor med många obehöriga lärare, 2015
Jesper Ahlgren; Timbro Briefing Paper #3, Behöriga lärare – Bättre resultat? och Dagens Samhälle
debattartikel; Bo Jonsson, Ordförande Lärarnas Riksförbund, Nej Timbro, obehöriga lärare är inte bättre, 2015
41
42

54

verkar även ha svårt att hitta entydiga bevis på att personal med lärarexamen är
yrkesskickligare än den personal som inte genomgått lärarutbildningen men som har
ämneskunskaperna med sig in i yrket. De viktigaste faktorerna för att lyckas med att ge en
god undervisning för eleverna verkar ligga i ämneskunskapen och ledarskapsförmågan hos
den som undervisar.
I tabell 4.6.4 gör vi en jämförelse mellan skolenheterna i Sandviken där skolor med högst
andel legitimerade lärare ställs mot skolor med lägst andel legitimerade lärare och jämför
dessa med betygsresultaten för årkurs 6 och 9 för att se om vi kan se något samband där. F till
3 skolor beröras inte i denna jämförelse eftersom inga betyg delas ut vid dessa skolor.
4.6.4

Tabell sammanfattande jämförelse för läsåret 2016/17 av andel lärarlegitimation, betyg
årkurs 6 och 9 skolor i Sandviken, kommunal huvudman

Skolor
Vallhov
Jernvallen
Jäderfors
Sätra
Gullhed
Björksätra
Västanbyn
Norrsätra
Årsunda
Hedäng
Murgården
Österfärnebo
Kungsgården
Källa: Skolverket SIRIS

Läsåret 2016/17
Legitimerade
Betyg åk 6 A till E
94,4 %
54,1 %
88,9 %
83,7 %
83,3 %
..
70,6 %
..
75,0 %
81,6 %
66,7 %
50,0 %
65,2 %
85,7 %
63,2 %
..
62,5 %
65,0 %
62,2 %
61,1 %
60,3 %
46,0 %
55,6 %
..
47,4 %
61,1 %

Betyg åk 9 alla ämnen
..
81,8 %
..
..
..
65,4 %
..
..
..
60,6 %
41,7 %
73,7 %
...

Vi kan här se att det blir svårt att hitta något entydigt samband, vare sig positivt eller negativt,
mellan betygsresultat och andelen legitimerade lärare vid skolorna. Högst andel legitimerade
lärare har Vallhovsskolan (94,4 %) men de visar upp en relativt låg andel elever som uppnår
betygen A till E (54,1 %) i årkurs 6 för läsåret 2016/17. Västanbyn, med en relativt låg andel
legitimerade lärare (65,2 %) uppvisar en hög andel elever med betygen A till E (85,7 %) för
samma läsår i årskurs 6. Där emellan varierar det statistiska materialet väldigt mycket för
årskurs 6.
När det gäller betygen för årskurs 9 är det en skola, Jernvallen, som sticker ut och som har en
hög andel lärare med legitimation (88,9 %) och en hög andel elever som uppnår betyg i alla
ämnen (81,8 %). Å andra sidan har Österfärnebo med en låg andel legitimerade lärare (55,6
%) lyckats uppnå en hög andel elever som har betyg i alla ämnen (73,7 %). Det går alltså inte
att hitta ett entydigt samband mellan en hög andel legitimerade lärare och betygsresultaten vid
Sandvikens grundskolor.
I detta sammanhang är det även viktigt att nämna den diskussion som finns angående
betygsinflation och hur rättssäkerheten och likvärdigheten garanteras för eleverna när betygen
sätts inom en konkurrensutsatt sektor och/eller av lärare som saknar behörighet att sätta betyg.
Främst har denna diskussion florerat kring diverse friskolor och kan där kopplas till att det
finns ett vinstintresse som driver betygsutvecklingen.
Fristående skolor och skolkoncerner visar i allmänhet upp ett över tid högre betygsresultat än
vad skolor med kommunal huvudman gör vilket bekräftas genom en snabb sökning i
Skolverkets statistiska databas SIRIS. Det genomsnittliga meritvärdet läsåret 2017/18 för en
elev i årskurs 9 var 252 poäng jämfört med en elev i kommunal skola som var 223,3 poäng.
Orsakerna till detta kan vara många men en faktor som ofta pekas ut är alltså att skolans värld
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nu mer är konkurrensdriven.43 Skolor med goda resultat lockar fler elever vilket genererar att
skolföretaget kan växa och därmed öka sin avkastning. Med största sannolikhet finns även
detta fenomen inom skolor med kommunal huvudman men då med andra bevekelsegrunder
än just vinstintresset.
Förutom konkurrensen mellan skolorna kan en annan förklaring till betygsinflationen vara att
obehöriga lärare saknar den nödvändiga kompetensen att göra objektiva bedömningar av
elevernas kunskaper vid betygssättningen utifrån de gällande betygskriterierna. Behöriga och
legitimerade lärare har, via sin utbildning, en kompetens att bedöma elevernas progression
som obehöriga lärare oftast saknar. Dessutom har obehöriga lärare inte rätt att sätta betyg
enligt Skollagen44, utan måste förmedla sina bedömningar över elevernas kunskapsutveckling
till en behörig lärare eller rektor som i sin tur sätter betyget. Här finns därmed en potentiell
fara för att elevens betyg inte bygger på rätt grunder.
Om betygsinflation kan spåras vid skolenheter i Sandvikens kommun som har låg andel
behöriga och legitimerade lärare är något som utredningen inte kan svara på eftersom den inte
har ett tillförlitligt statistiskt underlag att tillgå. För att kartlägga om detta förekommer krävs
en separat utredning där specifik kompetens kopplas in för att kartlägga förhållandena vid
varje enskild skolenhet. Vi kan dock inte utesluta att fenomenet även finns i Sandviken.
Om det därmed inte finns några belägg för att andelen behöriga lärare med pedagogisk
examen eller med lärarlegitimation har någon större inverkan, positivt eller negativt, på
elevernas betygsresultat i Sandviken så är det mer sannolikt att tre andra faktorer spelar större
roll för utvecklingen av betygsresultaten i skolorna. Dessa faktorer är antalet utrikesfödda
elever, utbildningsnivån hos föräldrarna till eleverna och den socioekonomiska
sammansättningen på skolorna.
Ytterligare en faktor som litteraturen och diskussionen om resultatutvecklingen i skolan pekar
ut som mycket viktig är kontinuiteten i personalgruppen. Skolor med en hög omsättning på
personal, och då främst lärare, tenderar att uppvisa lägre resultat än skolor där omsättningen
av personal är låg.
Vi går vidare och gör en liknande jämförelse vad gäller personal inom förskolans
verksamhetsområde ser vi att i en jämförelse med riket i stort så har den kommunala förskolan
i Sandvikens kommun bra förspänt vad gäller antalet förskollärare med examen och antalet
förskollärare med legitimation. Båda personalkategorierna ligger procentuellt högre än vad
riksgenomsnittet för kommunala förskolor. Tabell 4.6.5 visar på skillnaderna mellan riket i
stort jämfört med Sandviken år 2016. Antalet årsarbetare inom den kommunala förskolan i
Sandviken uppgick år 2017 till 358 personer av dessa hade 63 % förskollärarexamen och 61
% av alla med förskollärarexamen var också legitimerade som förskollärare.
4.6.5

Tabell antal årsarbetare, förskollärarexamen och förskollärarlegitimation, år 2017
Årsarbetare
Förskollärarexamen
Förskollärarlegitimation
Sandviken
358
63 %
61 %
Riket
79 841
45 %
43 %
Källa: Skolverket SIRIS

Detta faktum ger därför även att antalet barn per förskollärare med examen eller med
legitimation är lägre i Sandviken än vad riksgenomsnittet är, enligt tabell 4.6.6. Det skiljer 3,4
barn per förskollärare med examen och det skiljer 3.3 barn per förskollärare med legitimation
till Sandvikens fördel i jämförelse med riket som helhet. Utslaget på antal årsarbetare ligger
Sandviken på samma nivå som riksgenomsnittet. Med andra ord är personaltätheten bättre i
Sandviken än vad den är för riket i genomsnitt.

43
44

Jonas Vlachos; Betygens värde, En analys av hur konkurrens påverkar betygssättningen vid svenska skolor
Skollagen; Kap 3 § 16
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4.6.6

Tabell personaltäthet uttryckt i antal barn per årsarbetare, med förskollärarexamen och
med förskollärarlegitimation, år 2017
Årsarbetare
Förskollärarexamen
Förskollärarlegitimation
Sandviken
5,1
8,5
8,5
Riket
5,1
11,9
11,8
Källa: Skolverket SIRIS

I en jämförelse med riket i stort står sig Sandvikens kommunala förskolor väl när det gäller
personaltäthet och andelen personal med en pedagogisk högskoleexamen och andelen
personal med förskollärarlegitimation. De personella förutsättningarna för att erbjuda en god
och utvecklande miljö för barnen i förskolan får därmed anses som goda. Mer bekymmersam
blir bilden om vi kompletterar den med statistik över barngruppernas storlek i en jämförelse
med riket.
Tabell 4.6.7 visar en jämförelse mellan barngruppernas storlek i Sandviken och riket. När det
gäller småbarnsgrupperna har Sandviken nästan 1 barn mer per avdelning än vad genomsnittet
i riket är medan grupperna med barn som är 4 till 5 år gamla så är skillnaden 3,6 barn per
avdelning.
4.6.7

Tabell antal barn per avdelning för småbarnsgrupper och barn 4 – 5 år, år 2017
Småbarnsgrupper, antal
Barn 4 – 5 år, antal
barn/avdelning
barn/avdelning
Sandviken
13,5
19,3
Riket
12,6
15,7
Källa: Skolverket SIRIS

Slutsatsen blir därmed att personaltätheten uttryckt i antalet årsarbetare, totalt sett per
avdelningen, är bättre i riket som helhet då barngrupperna är mindre men sett till antalet
pedagoger per avdelning är läget bättre i Sandviken i jämförelsen med riket trots att
Sandviken har större barngrupper än riket i övrigt.
Här hade det varit av intresse att göra en jämförelse mellan de kommunala förskoleenheterna
för att se hur barngruppernas storlek och personaltätheten varierar. På grund av att det inte
finns någon tillgänglig statistik över hur fördelningen ser ut mellan de kommunala
förskoleenheterna när det gäller barngruppernas storlek, antalet årsarbetare, andel med
pedagogisk högskoleexamen och andel med förskollärarlegitimation kan vi inte fördjupa oss i
om fördelningen av personal påverkar likvärdigheten inom kommunens förskolor.
Skolverkets statistik för grundskolan matchar inte den tillgängliga statistiken för förskolan. Vi
kan inte heller finna någon sådan statistik utifrån de system som finns tillgängliga för
Kunskapsförvaltningen som helhet. Därför får vi nöja oss med de fakta vi fått fram.
Som tidigare har nämnts när det gäller gymnasieskolan blir redovisningen något annorlunda, i
jämförelse med grundskolan och förskolan, då det bara finns en skolenhet för detta
verksamhetsområde inom Kunskapsförvaltningen. I tabell 4.6.8 jämförs Sandviken,
Gävleborgs län och riket när det gäller andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen och
antalet elever per lärare.
4.6.8

Tabell personalstatistik gymnasieskolan, kommunal huvudman
Andel lärare med pedagogisk
Antal elever per lärare
högskoleexamen
Riket
81,3 %
11,1
Gävleborg
75,3 %
10,4
Sandviken
70,9 %
8,6
Källa: Skolverket SIRIS
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Vi kan här se att Sandviken ligger klart under riksgenomsnittet och något under
länsgenomsnittet när det gäller andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen för
gymnasieskola med kommunalt huvudmannaskap. Däremot ansvara en lärare vid den
kommunala gymnasieskolan i Sandviken för färre antal elever än vad en lärare i genomsnitt
ansvarar för i riket och i länet. Detta kan tolkas som att lärartätheten vid gymnasieskolan i
Sandviken är högre än vad som är fallet i länet och riket i genomsnitt. Men en annan
anledning till detta är även att Sandviken har fler elever som går i yrkesförberedande
nationella program än vad som är fallet om vi jämför med riket och länet. Inom de
yrkesförberedande programmen är klasserna mindre än i de traditionella
högskoleförberedande programmen eftersom utbildningens karaktär kräver att varje elev har
tillgång till en specifik arbetsplats för att kunna genomföra sin utbildning.
Lärartätheten och andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen vid den kommunala
gymnasieskolan i Sandviken kan därmed sägas vara helt acceptabel i en jämförelse med riket
och länet. Bilden blir dock mer bekymmersam om vi undersöker åldersstrukturen hos
personalen. Läsåret 2017/18 fanns det totalt 167 stycken undervisande personal inom
gymnasieskolan i Sandviken.45 Av dessa totalt 167 personer var hela 95 personer 50 år eller
äldre. 35 personer eller 21 % var 60 år eller äldre. 21 % av den pedagogiska och undervisande
personalen kommer alltså att gå i pension inom de närmaste åren. Dessutom är nästa 100 % av
dessa lärare, lärare med en pedagogisk högskoleexamen.
Inom de yrkesförberedande utbildningarna fanns det totalt 50 stycken undervisande personal
och av dessa var hela 44 personer 50 år eller äldre. 11 personer är 60 år eller äldre, det vill
säga att mer än var femte lärare går i pension inom de närmaste åren.
Åldersstrukturen inom lärarkåren vid gymnasieskolan bäddar för framtida problem då det
redan idag är svårt att rekrytera behöriga lärare till lediga tjänster. Skolverket och regeringen
beräknar att den totala lärarbristen fram till år 2019 kommer att vara 48 000 lärare över
skolans hela verksamhetsområde.46 För gymnasieskolan beräknas den totala lärarbristen fram
till år 2019 vara 13 000 heltidstjänster. Sammantaget gör detta att den kommunala
gymnasieskolan i Sandviken står inför en grannlaga uppgift att ersätta framtida
pensionsavgångar inom lärarkåren med utbildade och behöriga lärare.
Grundskolan har det bättre beställt än gymnasieskolan när det gäller åldersstrukturen bland
den undervisande personalen. Totalt fanns det läsåret 2017/18 402 lärare vid de kommunala
grundskolorna och Sandvikens Montessoriskola. Av dessa var det 292 lärare som hade en
pedagogisk högskoleexamen. 137 lärare var 50 år eller äldre under förra läsåret. 58 lärare var
60 år eller äldre, det vill säga 14,4 %, och som kan räknas gå i pension inom de närmaste åren.
Av dessa 58 lärare innehade 53 lärare en pedagogisk högskoleexamen.47 Denna jämförelse
mellan gymnasieskolan och grundskolan visar på att grundskolan är mindre sårbar för
pensionsavgångar än vad gymnasieskolan är inom de närmaste kommande åren.
Någon motsvarande statistik över åldersstrukturen inom förskolans verksamhetsområde går
tyvärr inte att hitta via Skolverkets databas SIRIS.

Statistiken är hämtad från Skolverkets databas SIRIS. Dock görs ingen uppdelning mellan kommunal och
fristående huvudman när det gäller denna personalstatistik utan samlas under rubriken ”huvudman, samtliga”.
Därför innefattar personalstatistiken Bessemerskolan och Göranssonska skolan.
46 Skolverket; ”Skolverkets lägesbedömning 2017”, sida 55.
47 Statistiken är hämtad från Skolverkets databas SIRIS och gäller personalstatistik för samtliga huvudmän
grundskola.
45
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4.7 Skolformernas ledningsstruktur
Efter genomgången av personalen och då framför allt den pedagogiska personalen och dess
behörigheter är det lämpligt att även belysa förvaltningens ledningsstruktur. I nedanstående
figur visas grovt hur ledningsstrukturen ser ut för tillfället.

Kunskapsförvaltning
1 Skolchef

Kunskapskontor
Central elevhälsa
Administrativt stöd

Gymnasium Gymnasiesärskola
1 Skolformschef

Grundskola Grundsärskola
1 Skolformschef

Förskola
1 Skolformschef

3 enheter
2 rektorer
Ca 1200 elever

4 skolområden –
16 enheter
4 rektorer
Ca 4000 elever

26 enheter
16 förskolechefer
Ca 1900 barn

Förvaltningens arbete leds av en skolchef som har ett ekonomistöd, HR-stöd och ett
kvalitetsstöd kopplat till sig. Även den centrala elevhälsan kopplas hit. Förutom skolchefen
finns därför även en kvalitetschef (tillika skolformschef för
gymnasieskolan/gymnasiesärskolan) och en chef för den centrala elevhälsan.
Därefter delas förvaltningens verksamhet in i tre delar utifrån respektive skolform. Varje
skolform leds av en skolformschef, det vill säga en för gymnasieskolan/gymnasiesärskolan,
en för grundskolan/grundsärskolan och en för förskolan. Tillsammans med skolchefen utgör
dess tre förvaltningens övergripande ledningsgrupp.
Gymnasieskolan och gymnasiesärskolans dagliga verksamhet omfattas av tre enheter, som är
gymnasieskolan (nationella programmen), introduktionsprogrammen (IM) och
gymnasiesärskolan. Det finns två rektorer, en för gymnasieskolan och en för
gymnasiesärskolan. Som stöd har de sex biträdande rektorer som ansvarar för varsitt
programområde inom verksamheten. Dessa utgör gymnasieverksamhetens ledningsgrupp. Till
ledningsgruppen hör är även en enhetschef för gymnasieskolans elevhälsa.
Grundskolan leds av en skolformschef. Grundskolans verksamhetsområde är indelat i fyra
skolområden som omfattar totalt 15 skolenheter plus en (1) grundsärskoleenhet. De fyra
grundskoleområdena är Ovansjö (fyra enheter), Central (tre enheter), Västra (fyra enheter)
och Södra (fem enheter). Till dessa fyra områden finns det fyra rektorer som leder arbetet
inom respektive skolområde. Tillsammans med skolformschefen utgör dessa fyra rektorer
grundskolans ledningsgrupp. Ledningsgruppen kompletteras med chefen för den centrala
elevhälsan.
Vid varje grundskola finns en respektive två biträdande rektorer, beroende på hur stor skolan
är och hur stadieindelningen ser ut på skolan. Normalt är att F till 9 skolor har två biträdande
rektorer (en för låg- och mellanstadiet och en för högstadiet) medan F till 3 och F till 6
skolorna har en biträdande rektor. I dagsläget finns det totalt 20 biträdande rektorer. De
59

biträdande rektorerna är ansvariga för att styra och leda det dagliga arbetet på skolorna.
Utöver dessa finns även en biträdande rektor för grundsärskolan och en biträdande rektor för
modersmålsundervisningen, vilket gör att det totalt finns 22 biträdande rektorer inom
verksamhetsområdet. Grundskolans nuvarande struktur med områdesrektorer och biträdande
rektorer är relativt ny då den sjösattes till halvårsskiftet 2017.
Förskolans verksamhetsområde leds av en skolformschef. Verksamheten bedrivs vid totalt 26
förskoleenheter. Det dagliga arbetet vid förskoleenheterna leds av en förskolechef och idag
finns det totalt 16 förskolechefer ute i verksamheten. Detta betyder att vissa förskolechefer
har ansvar för två enheter medan andra har ansvar för en enhet. Skolformschefens
ledningsgrupp består av alla 16 förskolecheferna.
För förvaltningen som helhet finns det totalt 56 chefstjänster. Själva antalet chefer kan tyckas
vara omfattande men måste sättas i relation till hur många anställda och hur många enheter
det finns i förvaltningen. Som tidigare har nämnts i figur 3.6.1 fanns det i november 2018
1 771 anställda i förvaltningen som fördelas över ett 50-tal enheter. Detta gör att varje chef, i
genomsnitt, ansvarar för dryga 31 anställda. Antalet anställda per chef varierar dock, där vissa
chefer kan ha fler än 40 anställda medan andra har färre än 20 anställda att ansvara för.
Riktlinjen i Sandvikens kommun är 30 anställda per chef. Detta för att chefskapet skall kunna
vara hanterbart utifrån tanken att en chef skall kunna styra och utveckla enheten och dess
personal på ett effektivt och framåtskridande sätt. En chef som har för många anställda att
leda riskerar att hamna i en situation där denne är mer förvaltande än utvecklande för sin
verksamhet.
För skolverksamheterna är detta en bärande tanke då det talas om det pedagogiska ledarskapet
i skolan. Skollagen beskriver att en rektor eller förskolechef skall vara både chef och
pedagogisk ledare för personalen så väl som till barn och elever.48 Denna har därmed ansvaret
för att utforma enhetens inre organisation så att verksamheten inriktas mot de övergripande
målen.49 Innebörden av det pedagogiska ledarskapet utvecklas därefter vidare i läroplanerna
för de olika skolformerna.50 Sammantaget har rektor eller förskolechef ansvaret för att
utveckla sin enhet (personal) och dess organisation för att denna skall stödja elever och barn i
deras kunskapsutveckling så att de uppnår de nationellt uppställda kunskapskraven.51
Utifrån vad lagstiftarna anger och vad Skolverket sedan förtydligar finns det två dimensioner i
det pedagogiska ledarskapet. Dels finns det en del som trycker på utveckling och förvaltning
av organisation och struktur i verksamheten och dels finns det en del som understryker vikten
av det aktiva relationella pedagogiska ledarskapet mellan chef och personal. Detta kopplas
sedan intimt till resultat- och måluppfyllelse för barnen och eleverna i verksamheten. Den
första delen avser främst styrning av tillgängliga resurser, tolkning och uppföljning av mål,
administration med mera. Den andra delen avser att leda lärandet, utveckla och stödja
personalen, utveckla pedagogiska visioner med mera. Den första trycker därmed på de hårda
värdena medan den andra delen behandlar de mjuka värdena i ledningsarbetet. Det är viktigt
att påpeka att det inte finns några direktiv om hur viktningen mellan de två dimensionerna
skall se ut.
Detta gör att det inte finns någon samstämmighet när det gäller definitionen och tolkningen av
begreppet pedagogiska ledarskapet. Litteratur på området visar att forskare, fackliga
organisationer och myndigheter definierar och tolkar begreppet på olika sätt beroende på
vilken av de två dimensionerna som anses vara viktigast för att uppnå goda resultat i
verksamheterna.

Skollagen (2010:800) 2 kap. §§ 9 – 10 och 3 kap. § 3
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Då begreppet är dualistiskt och svårhanterligt till sin natur ger detta upphov till
tolkningsutrymme bland representanterna i en organisationens ledningsstruktur och kan ge
upphov till olika åsikter för hur verksamheten skall styras och utvecklas. Det blir, med andra
ord, upp till varje rektor eller förskolechef att avgöra var de vill lägga tyngdpunkten i
tolkningen av begreppet om inte organisationen aktivt kommer överens om hur begreppet
skall tolkas och användas i det dagliga arbetet. Innebörden av begreppet måste därmed vara
känd och accepterad i hela styrkedjan från huvudman, huvudmans chef, rektor till lärare och
övrig personal för att undvika motsättningar och därmed bidra till en positiv utveckling av
verksamheten som helhet.52
För att lyckas med det pedagogiska ledarskapet, oavsett hur vi definierar begreppet, måste
förutsättningar och viljan finnas för att göra detta. En viktig faktor är att enhetens totala
personalstyrka inte är för stor för chefen att hantera. Att ha mer än 30 anställda i
arbetsgruppen gör det svårt att hinna med att enskilt stärka och utveckla varje individ. Till
exempel tar medarbetarsamtal och lönesamtal mycket tid i anspråk att genomföra. Att utöver
detta genomföra pedagogiskt utvecklande samtal, enskilda eller i grupp, kräver god struktur
och noggrann planering av arbetstiden.
Tid är därmed alltså en viktig parameter för att lyckas hitta en balans i det pedagogiska
ledarskapet mellan det indirekta och det direkta ledarskapet. Undersökningar visar att
rektorerna anger bristen på tid som den vanligaste orsaken till att det pedagogiska ledarskapet
blir lidande. Anledningen till detta är att det indirekta ledarskapet, det vill säga den
organisatoriska och förvaltande delen av begreppet, tar överhanden via administrativa
uppgifter, akuta insatser och andra dagliga händelser som måste lösas. Många rektorer
hänvisar till detta och att det medför att de inte har makten över sin tidsplanering och därför
inte hinner med det mer direkta och relationella ledarskapet.53
Styrkedjan och dess struktur blir därmed avgörande för hur väl det nationella uppdraget, det
pedagogiska ledarskapet och det dagliga arbetet vid enheterna kommer att fungera. För att
etablera en väl fungerande styrkedja behöver organisationen ha en klar bild över
ansvarsfördelningen inom dess olika delar, att det finns en tydlighet för när de centralt
placerade stödfunktionerna skall träder in och förtydliga vilka organisationens huvudprocesser
är för att ”rätt sak” görs vid ”rätt tillfälle” och på ”rätt plats”. Dessutom är det nödvändigt att
etablera en gemensam kultur, eller värdegrund, som organisationen vilar på. Ett sådant arbete
skapar tydlighet, ger stringens i det systematiska kvalitetsarbetet och minimerar risken för att
organisationen tappar fokus i sitt arbete och ger organisationen en gemensam kulturell
plattform att stå på.
Vi kan konstatera att mycket av det vi räknar upp här ovan, arbetas det med idag inom
Kunskapsförvaltningen i Sandviken. Ett omfattande arbete med att kartlägga och definiera
förvaltningens huvud- och delprocesser genomförs idag. Arbetet genomfördes först vid
gymnasieskolans verksamheter med mycket gott resultat och har därefter överförts på
resterande del av förvaltningens verksamhetsområden. Detta arbete förväntas vara
implementerat till år 2025. Till detta kopplas ett arbete med att etablera en gemensam kultur
(värdegrund) och som omfattar alla anställda vid förvaltningen. Insatsen genomsyrar därmed
alla styrkedjans olika delar. Tillsammans medför dessa två insatser att förvaltningen kommer
att talar samma språk och att den vilar på en gemensamt framtagen och accepterad kultur,
vilket gör att förvaltningens verksamheter strävar mot gemensamt bestämda mål.
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5. Förskola
5.1 Lokaler
För att kunna bedöma lokalbehovet för förskolan måste vi känna till vad
befolkningsprognosen säger och ställa detta mot den idag angivna maxkapaciteten vid
förvaltningens förskoleenheter. Vi får då grundförutsättningarna för att kunna planera det
framtida behovet av lokaler i verksamheten. Förutom detta är det viktigt att även ta i
beaktande de nuvarande lokalerna beskaffenhet och utformning i analysen dels för att det idag
finns slitna och illa anpassade lokaler och dels då vi har verksamheter som bedrivs i tillfälliga
lokaler. Utöver dessa faktorer måste vi också väga in statliga föreskrifter och
rekommendationer för hur många barn som bör finnas i varje barngrupp vid förskolorna.
Vi börjar därför analysen av förskoleverksamhetens framtida behov av lokaler med att se hur
läget ser ut idag. I nedanstående tabell 5.1.1 anges antalet avdelningar, antal barn,
maxkapacitet och pedagogisk maxkapacitet.

5.1.1 Tabell nuläget med avseende på antal, förskolor, avdelningar, barn, maxkapacitet och
pedagogisk maxkapacitet
Pedagogisk
Förskola
Avdelningar
Antal barn
Maxkapacitet
maxkapacitet
Björkparken
2
39
38
34
Blåsippan
4
79
76
64
Bruket
4
53
53
48
Bullerbyn
5
99
160
160
Natt & Dag
2
43
40
42
Flygande draken
7
128
136
122
Fäbogården
4
79
79
71
Gullhed
7
119
130
116
Jernvallen
3
58
60
54
Kungsgården
6
105
116
106
Kyrkåsen
5
70
72
68
Norrsätra
2
47
50
40
Nävergården
4
72
76
68
Österfärnebo
2
42
42
42
Pinnhagen
4
72
76
68
Sandbacka
5
67
66
64
Smassens
10
186
180
168
Smultronbacken
4
48
64
48
Svarvaren
4
77
48
44
Sätralinjen
12
199
216
192
Takläggaren
4
56
78
68
Tallbacksgården
3
41
42
38
Trollflöjten
2
34
38
34
Västanbyn
4
79
76
68
Årsunda
3
56
56
54
Åshammar
3
47
48
42
Totalt
115
1 995
2 116
1 923
Källa: Procapita BoU
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Idag finns 26 förskoleenheter som totalt omfattar 115 avdelningar. I juni angavs det att det
fanns 1 995 barn inskrivna vid de kommunala förskoleenheterna.
Maxkapaciteten definieras som det totala antal barn som varje förskola har förmåga att ta
emot. Maxkapaciteten avgörs till stor del av lokalernas beskaffenhet och därför kan
barngruppernas storlek variera mellan de olika förskolorna. Därför är variationen i angiven
maxkapacitet stor mellan till exempel förskoleenheter med lika många avdelningar men som
uppvisar olika antal barn totalt sett. Den totala maxkapaciteten anges idag till 2 116 barn för
de kommunala förskoleenheterna.
Den pedagogiska maxkapaciteten definieras utifrån angivna riktlinjer från nämnden och
förvaltningsledningen, som i sin tur bygger på statliga riktlinjer. För småbarnsgrupperna (1 till
2 år) anges att storleken på grupperna bör ligga mellan 14 till 16 barn medan de så kallade
syskongrupperna bör ligga mellan 20 till 22 barn per grupp. Totalt anges därför den
pedagogiska maxkapaciteten vid de kommunala förskolorna till 1 923 platser. Även här finns
en viss differens mellan förskolorna då vi måste väga in de enskilda förskolornas
lokalmässiga utformning.
Utifrån detta kan vi se att det under juni månad i år fanns utrymme, enligt angiven
maxkapacitet, att ta emot ytterligare 121 barn vid vissa av förskoleenheterna. Samtidigt visar
jämförelse mellan pedagogisk maxkapacitet och verkligt antal barn i verksamheten att det var
72 barn för många i verksamheten utifrån en sådan jämförelse. Medelvärdet över antalet barn
per avdelning var 17,3 barn.
Då vi vet, av erfarenhet, att antalet barn i förskoleverksamheten är som lägst i början av ett
nytt läsår och som högst i slutet av ett läsår så kommer det totala antalet barn stadigt att öka
under ett läsår. Förskoleverksamhetens beskaffenhet är sådan att 20 % ( cirka 400 barn per år)
av barnen lämnar förskolan i juni för att över gå till grundskolans förskoleklasser i augusti.
Från september till juni året där på fylls platserna efterhand på med ungefär samma antal som
tidigare lämnade, vilket i praktiken kommer att betyda att vi i juni 2019 kommer att ha
ungefär samma antal barn inom den kommunala förskolan i Sandviken som anges i tabell
5.1.1 här ovan.
Betydelsen av detta resonemang blir därför att skillnaden mellan pedagogisk maxkapacitet
och verkligt antal barn i verksamheten kommer att kvarstå under kommande läsår. Enligt lag
är kommunen skyldig att erbjuda förskoleplats inom en rimlig tid. Detta gör att riktlinjerna för
den pedagogiska maxkapaciteten inte kan tillämpas fullt ut på grund av att utrymmet vid
dagens förskoleenheter helt enkelt inte räcker till. Till detta bör det även läggas att Skolverket
går ut med en ny allmän rekommendation, eller ett riktmärke, att småbarnsgrupperna (1 till 3
år) bör omfatta 6 till 12 barn medan grupperna med äldre barn (4 till 5 år) bör omfatta 9 till
15.54 Detta för att minska barngruppernas storlek vid landets förskolor. Skall
Kunskapsförvaltningen kunna leva upp till dessa riktlinjer från Skolverket så finns det bara
här ett stort behov av att bygga nya förskoleenheter för att kunna krympa nuvarande
barngruppers storlek.
Hur många avdelningar till behöver vi för att komma ned till 12 respektive 15 barn per grupp
om det idag finns 17,3 barn per avdelning, om vi inte tar hänsyn till vilka avdelningar som är
småbarns- eller syskongrupper? Skapar vi 15 nya avdelningar sjunker medelvärdet ned till 15
barn per avdelning. För att komma ned till 12 barn per avdelning behöver vi skapa 50 nya
avdelningar. Vi behöver alltså skapa 5 nya förskolor i samma storlek som Smassens förskola
för att uppfylla Skolverkets riktlinje, om vi tänker det som ett medelvärde gällande
barngruppernas storlek i förskoleverksamheten.

Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2017:6). Riktmärket skall tolkas som något att förhålla sig till och inte ses
som statiskt.
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Då trycket på den kommunala förskoleverksamheten i Sandviken ökat de senaste åren har
förvaltningen tvingats att bygga tillfälliga lösningar, så kallade moduler eller paviljonger, för
att kunna uppfylla skollagens (8 Kap. 14 §) krav på att kunna erbjuda en förskoleplats inom 4
månader efter anmält behov.55 Modullösningar har främst placerats vid Sätralinjens förskola
och omfattar där 10 avdelningar. Det finns även modullösningar på andra förskolor runt om i
kommunen och allt som allt omfattar det 200 till 250 förskoleplatser. Det finns en önskan om
att bygga bort dessa tillfälliga lösningar då dessa är dyra i drift men också i viss mån
opraktiska till exempel på grund av att de är i två våningar med loftgångar och trappor.
I början av 2018 brann Solgårdens förskola ned och därmed uppstod ett behov av att snabbt
hitta plats åt de barn som gick på förskolans 4 avdelningar. Lösningen blev lokaler i närheten
av Bessemerskolan där två avdelningar inrymdes samt en avdelning vid Smassens förskola
och en avdelning vid Brukets förskola. Planläggning görs nu för en återuppbyggnad av
förskolan i dess tidigare form.
Brukets förskola är ett typ exempel på en förskola som är illa anpassad och utformad för att
bedriva förskoleverksamhet vid och i den storleksordningen som finnas idag. Denna skulle
därför behöva överges för en nybyggd enhet. Ett annat exempel är Sandback förskola som är
inrymd i den avvecklade Sandbackaskolans lokaler. Dessa lokaler är illa anpassade till att
bedriva förskoleverksamhet i.
Utöver dessa finns även en önska att frångå små enheter med enbart två avdelningar. Främst
gäller det två förskolor i centralorten. Det handlar om Björkparken och Sätralinjens förskola,
förutom paviljongerna.
Vad säger då befolkningsprognosen om framtiden och elevutveckling för förskolans
verksamhet? Sammantaget kommer elevunderlaget för förskolan att växa med 49 barn fram
till år 2030, vilket inte är någon dramatisk ökningstakt om vi jämför med den ökning som
skedde mellan 2014 och 2017 då antalet barn i kommunal förskoleverksamhet ökade med
totalt 419 barn. Bryter vi ned siffrorna från befolkningsprognosen får vi en fortsatt tillväxt i
tätorten med 89 barn fram till år 2030 medan antalet barn i förskoleverksamhet på
landsbygden kommer att minska med 38 barn under samma tidsperiod.
Går vi ned på ortsnivå så ser vi, enligt tabell 3.1.4, att tre orter i kommunen visar på en tillväxt
i elevunderlaget och dessa är Sandviken med 89, Storvik med 16 och Gästrike-Hammarby
med 3 barn. Resterande orter i Sandvikens kommun uppvisar ett vikande elevunderlag till
förskolan. Störst minskning hittar vi i Kungsgården med 18, Åshammar med 13 och Årsunda
med 13 barn.
Vad kan vi då slutligen säga om förskoleverksamhetens framtida behov av lokaler utifrån den
redogörelse vi nu gjort? Vi kan konstatera att utifrån befolkningsprognosen bör vi
dimensionera verksamheten utifrån antagandet att vi får en fortsatt tillväxt i elevunderlaget
med cirka 90 barn i tätorten och cirka 20 barn i Storviksområdet, inklusive GästrikeHammarby, fram till år 2030. För centralorten motsvarar det 6 avdelningar, om dessa antas
vara 16 barn på varje avdelning. Övriga delar av kommunen har en negativ utveckling i
elevunderlaget.
Vidare kan vi konstatera att vi har ett stort antal platser i tillfälliga lösningar. Bara i
centralorten har vi cirka 250 barn i tillfälliga lösningar, moduler vid Sätralinjens förskola och
Svarvarens förskola. Moduler finns även vid andra förskolor runt om i kommunen. Till detta
kan vi lägga att Brukets förskola får anses som mer eller mindre förbrukad som förskola med
sina dryga 50 platser och att Sandbacka förskola ej är lämplig att bedriva förskoleverksamhet
i. Allt som allt betyder detta att förskoleverksamheten skulle behöva nya lokaler med plats för
400 barn. Det handlar därmed om 23 avdelningar som bör ges plats i nybyggda lokaler.
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Räknar vi med de 6 avdelningar som kommer till tack vare att elevunderlaget ökar är behovet
totalt 29 avdelningar.
Till detta kan vi lägga de nya riktlinjerna från Skolverket för hur stora barngrupperna bör
vara. Här behövs ett principbeslut tas om nämnden och förvaltningen vill jobba för att minska
barngruppernas storlek vid Sandvikens kommunala förskoleverksamhet till de av Skolverket
angivna gruppstorlekarna. Från förvaltningens sida diskuteras gruppstorlekar om 14 barn i
småbarnsgrupperna och 18 barn i grupper med större barn. Då vi enligt befolkningsprognosen
kan räkna med att barnantalet i förskolan inte kommer att minska utan vara mer eller mindre
konstant, så innebär det att det behövs ytterligare 15 avdelningar för att få barngrupper
bestående av exempelvis max 15 barn. Blir målet att inte ha större barngrupper än 12 barn så
måste det byggas 50 nya avdelningar på sikt.
5.2 Likvärdighet
Den svenska förskoleverksamheten har, till skillnad mot grundskoleverksamheten, antagits
vara likvärdig men på senare år har det kommit fler och fler rapporter som visar på att det
finns betydande skillnader i kvalitet mellan olika förskolor inom samma kommun. Ett
exempel på en sådan skillnad är att förskolor i socioekonomiskt svaga bostadsområden
tenderar att ha en lägre andel högskoleutbildade förskollärare i jämförelse med förskolor i mer
välbeställda områden. Ett sådant mönster riskerar att reproducera och förstärka segregation
och sociala ojämlikheter.
1997 blev förskolan en del av utbildningssystem och omfattas av Skollagen. Frågan om
förskolans likvärdighet har därigenom fått en större betydelse, dels för att den omfattar nästan
alla barn mellan 1 till 5 år. I Sandviken beräknas 98 % av alla barn i förskoleåldern vara i
behov av förskoleplats. Dels på grund av det ökade kravet på lärande och kunskaper inom
verksamhet vilket har medfört att förskolan idag har en mer skolförberedande roll idag.
Hur ser då förutsättningarna gällande likvärdighet ut i Sandviken utifrån de sex
grundfaktorerna vi ställde upp i kapitel 4?
Då förskoleverksamheten saknar en direkt motsvarighet till grundskolans närhetsprincip och
det fria skolvalet är principen för hur barnen fördelas mellan förskoleenheterna inte direkt
jämförbar med grundskolan. Hur barnen placeras och till vilken förskoleenhet de anvisas till
styrs av Skollagens kapitel 8 och paragraf 15 i vilken det står att ”ett barn skall erbjudas plats
vid en förskoleenhet så nära barnets hem som möjligt” eller utifrån vårdnadshavarens
önskemål. Paragraf 14 i samma kapitel i Skollagen anger vidare att ett barn skall beredas plats
i förskoleverksamhet inom 4 månader efter att vårdnadshavaren meddelat sin önskan om en
placering.56 Det här innebär att vårdnadshavarna har möjlighet att anmäla sitt intresse i god tid
och via ett kösystem därmed öka möjligheten till en placering som antingen ligger närmast
hemmet eller utifrån annan preferens. Krasst sett är det dock utbudet på lediga platser som
styr till vilken förskola ett barn anvisas. Är efterfrågan större än utbudet kan barnet placeras
vid den förskola som har en ledig plats även om man i mesta möjliga mån försöker tillgodose
vårdnadshavarens önskemål i första hand.
Trots olikheterna mellan grundskolan och förskolan när det gäller regler för hur
barnen/eleverna fördelas mellan de olika enheterna kan vi ändå konstatera att den rådande
bostadssegregationen i Sandvikens kommun gör att båda verksamhetsområdena uppvisar ett
liknande mönster då vi jämför andel elever och barn med utländsk bakgrund. Vi har en högre
andel barn med annat modersmål än svenska vid förskolor som är placerade i områden med
hög koncentration av allmännyttiga bostäder, så som Björksätra, Norrsätra, Nya Bruket och
övriga centrala delar av Sandviken. För förskolor placerade i centralorten där bebyggelsen
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utgörs av traditionell villabebyggelse eller i orter på landsbygden är andelen mycket lägre
eller till och med helt utan barn med annat modersmål än svenska. Precis som inom
grundskolan finns det därmed förskolor som har problematik med en starkt segregerad
verksamhet vilket inte är bra ur ett integrations- eller inkluderingsperspektiv. Det skall
påpekas att problematiken är lika för både utrikesfödda barn som för svenskfödda barn då de
svenskfödda är i klar minoritet vid vissa förskolor. Det vore därför önskvärt att vi fick till en
bättre mix mellan svenskfödda barn och utrikesfödda barn vid de kommunala förskolorna i
Sandviken.
Då forskningen verkar vara entydig i sin bedömning att utbildningssystemet, från förskola till
ungdomsskola, har en stark uppgift att fylla för att förebygga och undvika att reproducera
sociala och utbildningsmässiga klyftor mellan befolkningsgrupper i samhället så innebär det
att den socioekonomiska polariseringen i Sandviken är något som måste tas på allvar då vi vill
bygga en likvärdig verksamhet.
När vi diskuterade socioekonomisk polarisering i kapitel 4.4 konstaterade vi att vi saknar
motsvarande uppgifter för förskoleverksamheten när det gäller utbildningsnivå och andelen
hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd. Vi kan ändå utgå från att mönstret är det samma
inom förskolan som för grundskolan och att det följer mönstret gällande barn med annat
modersmål än svenska. Det vill säga att de förskolor som har högst andel barn med annat
modersmål än svenska även är de förskolor som har flest andel barn från socioekonomiskt
utsatta familjer. Vi bygger även den slutsatsen från vad som beskrivs i rapporten ”Skillnader i
livsvillkor och levnadsvanor i Sandvikens kommun” som pekar ut områdena Nya Bruket,
Björksätra och Norrsätra som de områden i Sandviken där flest hushåll lever på bidrag från
Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.57 I dessa områden är dessutom
utbildningsnivån mycket låg. Därmed är det också troligt att barn från dessa områden
återfinns i närbelägna förskoleenheter. Slutsatserna i rapporten stämmer helt överens med
statistiken från grundskolan och bör därför vara direkt överförbar på förskolans verksamhet.
Inom grundskolan bedöms elevernas resultat främst genom hur väl de presterar betygsmässigt
och betygen utgör därmed en indikation över hur likvärdig utbildningen är. Någon sådan
resultatbedömning finns inte inom förskolan. I avsaknad av ett sådant nationellt
bedömningssystem för förskoleverksamheten så används i Sandviken en modell som utgår
från läroplanens övergripande målsättningar. Varje målområde har därefter försetts med
betygskriterier från A till F. Modellen bygger dels på självskattning från förskolan självt och
dels på en bedömning från särskilda tillsynspersoner. Resultaten från självskattningen och
bedömningen dialogas sedan med varje förskoleenhet och dess personal. Dialogen utmynnar i
ett slutligt betyg försett med kommentarer om varje förskolas utvecklingsområden och
styrkor. Modellen skapar systematik vad gäller resultat och uppföljning av hur väl de enskilda
förskolorna uppfyller målen i läroplanen och därmed skapas också goda förutsättningar för
arbetet med likvärdighet vid de kommunala förskolorna i Sandviken.
Den sista delen i analysen av likvärdigheten handlar om personalens antal, kompetens och
barngruppernas storlekar. Generellt kan vi säga att barngrupperna vid de kommunala
förskolorna i Sandviken är större än om vi jämför oss med riksgenomsnittet men att
personaltätheten vi förskoleenheterna är god i jämförelse med riksgenomsnittet. Detta pekar
på ett behov av att få till fler avdelningar så att barngruppernas storlek minskar och närmar sig
riksgenomsnittet. Fler avdelningar kommer även att ge ökad kvalitet inom verksamheten och
en bättre arbetsmiljö för både barn och personal.

57

Sandvikens Kommun, ”Skillnader i livsvillkor och levnadsvanor i Sandvikens kommun”, sid. 18 - 22
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5.3 Förslag
Sammanfattar vi problembilden gällande förskolans verksamhetsområde är dessa punkter de
viktigaste:


Ersätta illa anpassade och slitna verksamhetslokaler



Lämna små, relativt dyra och pedagogiskt ogynnsamma lokaler



Ersätta temporära modullösningar med permanenta lokaler



Tackla utvecklingen med att antalet barn i förskoleåldern minskar i vissa delar av
kommunen medan antalet barn ökar i andra delarna av kommunen



Minska antalet barn i barngrupperna och



Skapa bättre arbetsmiljö och pedagogiska förutsättningar för personalen

För att uppnå detta behövs en strukturell förändring göras som innebär att vissa förskolor
läggs ned och ersätts med nybyggda enheter som även är större och har fler avdelningar. De
nybyggda enheterna bör främst placeras i centralorten och eventuellt i området runt Storvik
eftersom det är här som vi har en ökning i elevunderlaget enligt befolkningsprognosen.
Utredningen föreslår därför att:
-

sträva efter att minska barngruppernas storlek till 16 barn per avdelning i genomsnitt

-

den temporära förskolan Svarvarens två avdelningar försvinner när Solgårdens fyra
avdelningar är återuppbyggd

-

en tio avdelningars förskola byggs centralt. Denna ersätter Björkparkens, Sandbackas
och Brukets förskolors totalt nio avdelningar

-

Sätralinjens tio avdelningar i paviljonger behålls tillsvidare medan Sätralinjens två
ordinarie avdelningar rivs och ger plats för en ny byggnad med plats för åtta
avdelningar

-

grundskolan i Vallhov skulle kunna göras om till en åtta avdelningars förskola, under
förutsättning att grundskolan kan lämna över lokalerna

-

om det inte går att lösa vart Vallhovs grundskoleelever skall flytta föreslås en åtta
avdelningars förskola i området Hjalmarsmuren i Stensätra.

-

betrakta Storvik, Gästrike-Hammarby, Åshammar och Kungsgården som ett
gemensamt förskoleområde

-

en etablering av en förskoleenhet i Jäderfors skjuts upp på obestämd framtid

-

förskolan i Österfärnebo bereds plats i grundskolans lokaler

-

en översyn av ledningsstrukturen görs då ny lagstiftning på området införs från och
med 1 juli 2019

En återuppbyggnad av Solgårdens förskola är i egentlig mening inget förslag, format utifrån
utredningen, men det är viktigt att räkna med denna då utredningen vill visa på hur
nybyggnationerna kommer att påverka det totala antalet avdelningar och storleken på
barngrupperna. Det slutliga antalet avdelningar måste matcha behovet av platser inom
förskolans verksamhetsområde fram till år 2030 utifrån befolkningsprognosens prediktion och
målet att minska storleken på barngrupperna.
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5.3.1 Tabell över beräknat antal avdelningar efter avveckling och nybyggnation
Förskolor
Avd. bort
Berörda barn
Avd. till
Svarvaren
2
42
Björkparken
2
39
Bruket
3
50
Sandbacka
4
61
Sätralinjen
12
165
Ökning barn
6
90
Solgården
4
Centrumförskola
10
Sätralinjen
8
Vallhov
8
Totalt
29
447
30

Berörda barn

64
160
128
128
480

Tabell 5.3.1 ger en bild över hur antalet avdelningar förändras då gamla och illa anpassade
enheter tas bort och ersätts med nybyggda enheter i centralorten. Fördelningen tar även höjd
för den förväntade ökningen i elevunderlag fram till år 2030 för centralorten. Antalet barn i
barngrupperna vid de nybyggda enheterna har i beräkningen satts till 16 barn per avdelning.
Anledningen till detta är att 16 barn per avdelningen är ett medelvärde mellan
småbarnsgrupper om 14 barn och 18 barn i grupperna för äldre barn. Vidare görs antagandet
att grundskolans verksamhet i Vallhov kan avvecklas och lokalerna lämnas över till förskolan.
Tillsammans med Tekniska kontoret görs även bedömningen att lokalerna i Vallhov kan göras
om så att förskoleverksamheten omfattar 8 avdelningar.
Antalet förskoleplatser som berörs vid de förskoleenheter som tas bort utgår från dagens
angivna maxkapacitet och uppgår till totalt 447 platser, inklusive den beräknade ökningen i
elevunderlaget fram till år 2030. Antalet avdelningar vid dessa förskolor är totalt 23 stycken.
Till dessa läggs ytterligare 6 avdelningar, 90 barn totalt, för att täcka upp ökningen av antalet
förskolebarn fram till år 2030.
Det totala antalet avdelningar och barn vid dessa enheter ställs sedan mot det beräknade
antalet avdelningar som de nybyggda enheterna bör dimensioneras för. Barngruppernas
storlek beräknas därefter uppgå till 16 barn per avdelning. Totalt omfattar förslaget 30
avdelningar med plats för totalt 480 barn.
Genomförs detta förslag innebär det att antalet tillgängliga avdelningar ökar med enbart en
avdelning men det totala antalet barn i verksamheterna ökar med 33 barn, samtidigt som
antalet barn per avdelning minskas till 16 barn per avdelning. Förslaget innebär även att 10
avdelningar som idag finns i tillfälliga paviljonglösningar försvinner och att gamla, slitna och
illa anpassade förskoleenheter läggs ned.
Om grundskolan inte kan lämna över Vallhovsskolan till förskoleverksamheten föreslås att en
likvärdig 8 avdelningars förskola byggs i Stensätra vid området som benämns som
Hjalmarsmuren. Området detaljplaneras idag för etablering av hyresrätter och egna hem. Där
finns även inplanerat en etablering av samhällsnyttig verksamhet, vilket betyder att en
placering av en förskola ryms i detaljplanen för området.
Området runt Storvik, det vill säga Storvik, Gästrike-Hammarby, Kungsgården och
Åshammar, är det andra expansiva området enligt befolkningsprognosen fram till år 2030.
Här förväntas antalet barn i förskoleåldern öka med ett 20-tal barn under perioden. Men
antalet barn i förskoleåldern varierar över tid i området. Flest antal barn i förskoleåldern finns
det år 2023 med 353 barn. År 2030 finns det 318 barn i förskoleåldern i området. Det betyder
att antalet barn i förskoleåldern minskar med 35 barn mellan åren 2023 och 2030.
Idag byggs 5 nya avdelningar i Storvik och som beräknas vara klar under 2018. Därefter
kommer övriga avdelningar vid förskolan att renoveras. Verksamheten kommer, när den är
färdigställd, att vara 8 avdelningar och omfatta 160 förskoleplatser. Detta är ett problem då
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dessa redan idag inte täcker behovet och inte heller kommer att täcka behovet år 2030 då det
beräknas finnas 188 barn i förskoleåldern.
Därför föreslår utredningen att området bestående av Storvik, Gästrike-Hammarby,
Kungsgården och Åshammar skall benämnas Storviks förskoleområde. I tabell 5.3.2 här
nedan redovisas antalet förskoleenheter, avdelningar och maxkapaciteten idag.
5.3.2 Tabell antal avdelningar och platser gällande Storviks förskoleområde
Ort
Antal avdelningar
Maxkapacitet
Storvik
8
160
Gästrike-Hammarby
2
38
Kungsgården
6
116
Åshammar
3
48
Totalt
19
362

Antalet platser täcker det förväntade behovet under perioden 2018 till 2030, inklusive toppåret
2023. Förutsättningen är dock att vårdnadshavare får vara beredda på att de kan erhålla en
förskoleplats vid någon av dessa fyra orter, även om deras förstahandsval av förskola vid
tillfället är fullbelagd. Ytterligare en förutsättning är att vi inte tar önskemålet om att minska
barngruppernas storlek i beaktande. De lokaler som finns att tillgå idag räcker inte till för att
göra en sådan åtgärd.
Vidare medför detta förslag att Filialen och Paviljongen i Kungsgården föreslås vara kvar tills
toppen i elevunderlaget passeras år 2023. Lokalerna är inhyrda externt och omfattar idag 2
avdelningar á 18 barn per avdelning. Avdelningarna återfinns i lokaler som inte är anpassade
för att bedriva förskoleverksamhet i men de är dock nödvändiga att ha kvar för att kunna
matcha den förväntade efterfrågan under perioden.
För att kunna ta bort de två inhyrda externa lokalerna i Kungsgården och på sikt även krympa
barngruppernas storlek i området till 16 barn per avdelning vore ett alternativ att bygga till
förskolan i Kungsgården. Mark finns och det har även gjorts en utredning hur en sådan
tillbyggnation skulle kunna gå till och vad den skulle kosta. Problemet tycks här vara närheten
till ett vattendrag och risken för översvämningar vilket skulle medföra ett fördyrande av en
sådan byggnation för att säkerställa att risken för översvämning helt tas bort. Utredningen
föreslår att undersöka en sådan utökning av förskolan i Kungsgården ännu en gång.
Förskoleområde Järbo tycks kunna klara av att hantera antalet barn under hela
prognosperioden. Toppen nås år 2022 med 142 barn i förskoleåldern. Järbo förskola är
etablerad i nya och moderna lokaler. Den har 7 avdelningar och har en maxkapacitet om 136
platser där småbarnsavdelningarna omfattar 16 barn per avdelning och 22 barn per avdelning
för de större barnen.
Då ingen förskoleenhet finns för Jäderfors del hänvisas vårdnadshavarna till Sandviken, eller
eventuellt till Järbo, för förskoleverksamhet. Vi får anta att de flesta i yrkesverksam ålder har
sina arbeten i centralorten eller direkt anslutning till denna och därför medför en placering vid
en förskoleenhet i centralorten att vårdnadshavarna lämnar och hämtar sina barn i anslutning
till arbetsdagens början och slut.
Det finns ett önskemål om att en förskola etableras i Jäderförs och det pågår idag en utredning
om just en sådan etablering. Ser vi enbart till elevutvecklingen under den nu gällande
befolkningsprognosen fram till år 2030 kan vi konstatera att toppen för antalet barn i
förskoleåldern sker just nu under 2018, men att antalet sakta men säkert kommer att minska
fram till år 2030. År 2030 antas det finnas 26 barn i förskoleåldern i Jäderfors.
Med tanke på det stora behovet av förskoleplatser i centralorten, förskoleenheternas
beskaffenhet i centralorten och att boende i Jäderfors redan idag anvisas plats vid förskolor i
centralorten anser vi att en etablering av en förskola i Jäderförs bör skjutas på framtiden. Dels
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för att avvakta utvecklingen på orten då Sandvikens kommuns översiktsplan anger området
runt Jäderförs som ett prioriterat stråk för kommunens bebyggelseutveckling. En sådan
utveckling ligger dock många år framåt i tiden. Dels då det finns begränsade finansiella medel
och en utbyggnad av förskoleverksamheten bör prioriteras i första hand till de områden där
det redan idag råder brist eller där det finns omoderna och slitna enheter som innebär att
personalens och barnens arbetsmiljö är ohållbar.
Förskoleområdet i Årsunda omfattar en kommunal förskola och ett föräldrakooperativ. Den
kommunala förskolan omfattar 3 avdelningar och har en maxkapacitet för 60 barn medan
kooperativet har cirka 30 barn. Området når sin topp för antalet barn i förskoleåldern år 2021
med 95 barn men vi anser att antalet förskoleplatser räcker till under hela prognosperioden.
Förskoleområdet i Österfärnebo saknar idag en egentlig förskolbyggnad. En enhet finns med 2
avdelningar med totalt 42 platser. Verksamheten är inhyst i en inhyrd modul/paviljong.
Elevunderlaget förväntas stiga i området och nå sin topp år 2023 med totalt 58 barn i
förskoleåldern för att därefter minska fram till år 2030 för att då vara 46 barn.
Att ha verksamhet i tillfälliga lösningar är något som utredningen vill se försvinna. Tekniska
kontoret har i dagsläget beställt en detaljplan för en utökad byggrätt bredvid Österfärnebo
skola för att skapa en permanent lösning, det vill säga en nybyggnation. Ett annat scenario
skulle kunna innebära att förskoleverksamheten inhyses i befintliga lokaler i Österfärnebo
skola. Men en sådan lösning bygger helt och hållet på att högstadieverksamheten vid skolan
försvinner vilket skapar utrymme för att lägga förskoleverksamheten i de tomma lokalerna.
Denna lösning är både snabbare och billigare än en nybyggnation av en förskoleenhet. Skulle
denna lösning komma tillstånd uppnår vi ett maximalt utnyttjande av kommunala lokaler och
säkerställer att vi klarar av att garantera en god förskoleverksamhet på orten och som klarar
toppar och dalar i elevunderlaget.
Då utredningen inte föreslår några direkt radikala förändringar av förskolans
verksamhetsområde, utan fokuserar på att bygga bort tillfälliga lösningar, nedslitna och illa
anpassade lokaler, så läggs ingen större vikt vid förskolans ledningsstruktur utifrån detta
perspektiv. Däremot medför den kommande lagändringen gällande bytet av titulatur, från
förskolechef till rektor från och med den 1 juli 2019, ett behov av att se över
ledningsstrukturen. Detta dels eftersom chefstitulaturen nu blir likvärdig för alla skolformerna
enligt Skollagen och dels då både grundskolan och gymnasieskolan sedan tidigare har
genomfört och utfört förändringar av respektive skolforms ledningsstruktur i Sandviken.
Det är utredningens mening att tidpunkten för en sådan översyn är optimal då lagstiftningen
förändras på området. En sådan översyn bör innefatta frågor som det totala antalet rektorer
inom förskolan, hur stor personalstyrka varje rektor skall ha under sitt ansvar, om det skall
finnas en indelning i rektorer och biträdande rektorer liknande den som både grund- och
gymnasieskola har, om förskolan skall delas in i rektorsområden så som grundskolan, hur det
pedagogiska ledarskapet skall utformas, att kraven på det administrativa arbetet ökar, vilken
mötesstruktur som skall gälla för att optimera styrning av verksamheterna och hur flödet av
information från ledning till medarbetare skall se ut med mera. Även utifrån perspektivet där
utvecklingen går mot större förskoleenheter är det viktigt att se över hur ledningsstrukturen
ser ut eftersom personalstyrkan och antalet barn på enheterna kommer att ökar. Sammantaget
gör detta att en översyn av den rådande ledningsstrukturen inom förskoleverksamheten blir
nödvändig och önskvärd.
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5.4 Pedagogiska effekter
Större enheter erbjuder nyutexaminerade lärare möjlighet att ingå i arbetslag där det finns
kollegor med lång erfarenhet och därmed ökade förutsättningar för kollegialt utbyte, vilket
underlättar rekryteringen. Detta är av central betydelse i en framtid där digitalisering får en
alltmera framskjuten plats.
Legitimerade förskollärare i sin tur bidrar till att skapa en likvärdig förskola. Den större
förskolan har också möjligheter att uppväga skillnader i barnens olika förutsättningar att
tillgodogöra sig utbildningen liksom att ge stöd och stimulans för att barnen ska utvecklas så
långt som möjligt.
För att detta ska bli verklighet krävs att alla nivåer tar sitt ansvar för planering av såväl
organisation som lokaler.
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6. Grundskola
6.1 Lokaler
Analysen av lokalbehovet utgår från den befolkningsprognos som Kommunfullmäktige
antagit och från ett antal viktiga antaganden som siktar mot ett bättre kapacitetsutnyttjande
och förbättrade betygsresultat. Det känns därför viktig att även kunna ge en bild av hur läget
ser ut inom grundskoleverksamheten idag så att vi får perspektiv över den omvandling som
står inför dörren inom en snar framtid.
Analysen bygger på prognostiserade siffror över elevantalet som sedan jämföras med den
maxkapacitet som idag finns hos de existerande skolorna därför har nedanstående tabell
sammanställts för att visa hur det faktiskt ser ut under mars månad 2018.
6.1.1
Tabell jämförelse mellan verkligt antal elever 2018-03 och angiven maxkapacitet/skola
Skolor
F-3
4-6
7-9
Kapacitet idag
Björksätra
168
148
308
673 (+49)
Jernvallen
169
134
152
449 (-6)
Sätra
114
73
175 (-12)
Murgården
180
148
297
657 (+32)
Norrsätra
100
81
278
450 (-9)
Västanbyn
171
134
304 (+5)
Vallhov
163
132
300 (+5)
Hammarby
27
40 (+13)
Jäderfors
26
21
70 (+23)
Järbo
96
102
247 (+49)
Kungsgården
76
90
220 (+54)
Storvik
102
120
178
458 (+58)
Årsunda
81
74
174 (+19)
Åshammar
38
50 (+12)
Österfärnebo
42
30
41
158 (+45)
Totalt
1 553
1 287
1 254
4 425 (+331)
Källa: Procapita BoU

Totalt fanns 4 161 elever i Sandvikens kommunala skolor i mars 2018. Av dessa 4 161 elever
återfinns 67 elever inom grundsärskolans och träningsskolans verksamheter och dessa finns ej
registrerade i tabell 6.1.1. Anledningen till att dessa räknas bort från statistiken i tabell 6.1.1
är att grundsärskolan och träningsskolan behandlas i ett eget avsnitt i utredningen. Till
summan 4 161 skall också läggas 54 elever som ännu ej erhållit uppehållstillstånd och tas
därför inte upp i den officiella statistiken. Merparten av dessa elever återfinns i Österfärnebo
(21 barn) medan övriga är utspridda på övriga skolor.
Om vi summerar antalet elever från tabell 6.1.1 finns det 4 093 elever i stadierna F till 9 som
går i den kommunala skolan medan befolkningsprognosen för 2018 anger att det bör finnas
4 504 i grundskoleåldern i kommunen. Skillnaden mellan prognos och verkligt utfall kan
främst förklaras med att prognosen inte tar hänsyn till om eleven väljer den kommunala
skolan eller annan fristående huvudman/annan kommun.
Vidare kan vi se i tabell 6.1.1 att vi förnärvarande har ett överskott av utbildningsplatser inom
den kommunala skolan på 331 platser. I dessa siffror döljer sig ett antal förklaringsfaktorer
som till exempel ombyggnationer (Björksätra, Murgården) som gör att skolan inte kan ta emot
fler innan ombyggnationen är klar men det är även så att på vissa orter är inte elevunderlaget
större för närvarande.
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6.1.1

Lokalbehov grundskoleverksamheten

Utifrån siffrorna över utvecklingen i elevunderlaget som redovisas i kapitel 3 kan vi
konstatera att elevunderlaget för Sandvikens kommunala grundskolor år 2030 kommer vara
578 elever fler än år 2017. Materialet visar även på kraftiga variationer mellan elevunderlaget
i tätorten, där det förväntas öka med 735 elever, och landsbygden, där elevunderlaget
förväntas minska med 158 elever, under den redovisade tidsperioden.
Vi kan även dra slutsatsen att huvuddelen av expansionen i elevunderlaget kommer att ske i
de lägre åldrarna, dvs. i låg- och mellanstadiet, under prognostiden. Lågstadiet förväntas öka
med 294 elever medan mellanstadiet förväntas öka med 149 elever fram till år 2030.
Ökningen för högstadiet är, under samma period, 152 elever.
Utifrån denna information kan vi dra några slutsatser.


Med nuvarande struktur över de tillgängliga skollokalerna kommer det år 2030 att
finnas ett kraftigt underskott av utbildningsplatser i centralorten samtidigt som det
kommer att finnas ett överskott av utbildningsplatser för landsbygdsområdena.



Enligt tabell 3.2.7 kommer det att finnas en skev fördelning av elever mellan skolorna
i centralorten. Skolor som Björksätra, Norrsätra och Murgården uppvisar en kraftig
ökning av antalet elever inom respektive skolas upptagningsområde och kommer inte
att klara av att hantera ökningen. Samtidigt har vi skolor så som Jernvallen och
Västanbyn som uppvisar en negativ trend i utvecklingen av elevunderlaget och
kommer att gå runt med tomma utbildningsplatser.



Storviksområdet är det enda område utanför tätorten som visar på en positiv
utveckling i elevunderlaget och som därför kommer att ha ett underskott av
tillgängliga utbildningsplatser.



För att klara av den förväntade elevökningen och samtidigt bedriva en god
grundskoleverksamhet måste nya utbildningslokaler byggas samtidigt som vi behöver
uppnå en bättre utnyttjandegrad för att undvika tomma utbildningsplatser.

Det finns ett flertal möjliga lösningar på problematiken kring brist/överskott i tillgängliga
utbildningsplatser. Alla med sina för- och nackdelar. Då det finns skolor i centralorten som
kommer att ha ledig kapacitet år 2030 är första steget att se om den förväntade elevökningen
skulle kunna rymmas vid dessa skolor. Svaret på frågan är nej. Enligt dagens angivna
maxkapacitet skulle det år 2030 finnas 283 lediga utbildningsplatser vid 2 skolor medan
behovet av utbildningsplatser är hela 1 018, det vill säga det ändå saknas 735
utbildningsplatser.
Samtidigt anger befolkningsprognosen att antalet lediga utbildningsplatser på landsbygden
uppgår till 250 stycken. Teoretiskt skulle vi kunna bussa elever till skolenheterna på
landsbygden för att fylla upp de lediga platserna. Den lösningen medför allt för många
nackdelar. Kostnaden för skolskjutsar skulle skjuta i höjden även om hämtning och lämning
gjordes på särskilt angivna platser. Då ökningen i elevunderlaget främst sker i de lägre
årskurserna skulle små barn få orimligt lång väg till sin skolgång. Dessutom räcker ändå inte
de lediga platserna vid dagens skolenheter till för att täcka upp ökningen av elever fram till
2030. Det skulle ändå fattas cirka 500 utbildningsplatser.
Utöver antalet lediga platser år 2030 så kan detta kompletteras med att se över en förtätning
av antalet elever per klass. Om efterfrågan ökar kan inte utbudet vara det samma. Antalet
elever per klass bör ses över. Att ha riktmärken för hur många elever som skall ingå i en klass
utifrån ett pedagogiskt och arbetsmiljö perspektiv är både nödvändigt och önskvärt.
Riktmärket för F – 3 är idag 20 elever, för 4 – 6 är det 22 elever medan för 7 – 9 anses 25
elever vara riktmärket. Det kan bli nödvändigt att ha så många som 30 elever per klass, om
lokalerna så tillåter, under en övergångsperiod då lokalfrågan löses. Variationer mellan olika
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skolor i kommunen kommer i så fall att förekomma. Frågan bör dock utredas vidare för att se
hur många elever av den prognostiserade elevökningen fram till år 2030 i central orten som
nuvarande skolenheter då skulle kunna härbärgera.
En tanke vore då att bygga ut idag existerande skolenheter i centralorten för att kunna möta
det framtida behovet av utbildningsplatser. Detta förutsätter att det finns byggbar mark att
utnyttja vid skolorna. Enligt Översiktsplan för Sandvikens Kommun 2030 faller tre skolor
direkt bort, nämligen Jernvallen, Västanbyn och Sätra skola, då det där inte finns någon
tillgänglig byggbar mark. Utredning om utökad byggrätt anges för Björksätra, Vallhov och
Murgården. Eventuellt finns även mark vid Norrsätraskolan för en utbyggnad.58 Fördelen är
att den huvudsakliga expansionen i elevunderlaget sker vid just dessa utpekade skolor.
Nackdelen är att vi idag inte vet något om det i så fall går att utöka byggrätterna vid dessa
skolor och om eventuell tillbyggnation kommer att kunna täcka upp för elevökningen. Väljs
detta alternativ måste en arkitekt kopplas in för att se över hur nuvarande lokalstruktur skulle
kunna kompletteras med en passande tillbyggnation. Det är inte bara att bygga till utan det
måste även utredas om slöjd-, hemkunskaps- och idrottssalar klarar av en utbyggnad eller om
även dessa måste kompletteras.
Alternativet som då kvarstår är byggnation av en helt ny skolenhet. Även här finns det flera
tänkbara möjligheter. Med tanke på att elevunderlaget ökar som mest i tätorten och då främst i
segmentet låg- och mellanstadiet vore en tänkbar lösning att bygga en ny F till 6 skola som är
någorlunda centralt placerad. Dels för att tillgodose närhetsprincipen och dels för att fånga
upp eleverna i de centrala delarna i centralorten. Byggbar mark finns vid Lasarettsområdet
vilket innebär att detaljplanen för området måste utredas och behandlas för att en byggrätt för
en ny skola skall komma tillstånd. Nackdelen med en sådan lösning är att denna inte tar i
beaktande att även antalet högstadieelever ökar och även kommer att öka de närmaste åren
efter år 2030. Inte heller löser det problematiken med att det finns skolor i centralorten som
har ledig kapacitet vilket betyder att vi bygger in en outnyttjad överkapacitet och som
kommer att öka över tid.
Då vi vill ta hela ökningen i elevunderlaget i beaktande så är en byggnation av en ny F till 9
skola ett tänkbart alternativ. En sådan byggnation skulle, tillsammans med den lediga
kapaciteten vid existerande skolenheter, fungera om skolan dimensioneras för 600 elever. En
förutsättning för detta alternativ är att alla idag existerande skolenheter i centralorten behålls.
Även här är det så att enheten skulle behöva placeras central för att fånga upp elevökningen.
Nackdelen är att bristen på byggbara mark skulle göra det nödvändigt att placera enheten
antingen vid Lasarettsområdet, eller i utkanterna, till exempel vid någon av utfarterna från
centralorten. En sådan lösning skulle därmed ge upphov till problem som exempelvis hur små
barn säkert kan ta sig till och från skolorna. Läggs en sådan skola till exempel i
Treboområdet, där det i Översiktsplanen59 finns angiven mark för närmare utredning om
eventuell skolbyggnation, så blir avstånden till den nya skolan för stort för små barn då de
flesta av dem bor i de centrala delarna av Sandviken eller i Björksätra. En sådan nybyggnation
skull med andra ord hamna för långt från de områden som befolkningsprognosen pekar ut
som de primära tillväxtområdena för centralorten.
Ett tredje alternativ vore att ändra strukturen helt och hållet för hur dagens skolenheter är
organiserade. Genom att bryta ut och koncentrera högstadieverksamheten till en eller två
skolenheter skulle övriga kvarvarande skolenheter kunna göras om till F till 6 eller F till 3
skolor och därmed ge barnen i de lägre stadierna möjlighet att få vara i mindre och närmar
hemmet placerade enheter. Det finns fler fördelar med ett sådant alternativ. Genom att flytta
och koncentrera högstadieverksamheten till en eller två enheter erbjuds vi en lösning för två
av dagens problemområden. Dels tar vi hänsyn till elevökningen för högstadiet men frigör
även utrymme för elevökningen inom låg- och mellanstadiet. Dels tar vi hänsyn till att
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eleverna i de lägre stadierna är mer beroende av närhet till sin skola. Vi tar även höjd för att
elevantalet kommer att öka för högstadieverksamheten även efter år 2030 allt eftersom
eleverna vandrar genom årskurserna.
Då skolstrukturen ändras genom att högstadieverksamheten centraliseras till en eller två
enheter uppnår vi per automatik en förändring vad gäller segregation och socioekonomisk
polarisering. Detta då nuvarande upptagningsområden och placering av högstadieelever bryts
sönder. Denna förändring spiller även över till övriga skolenheter då dessas
upptagningsområden också kommer att ritas om vilket gör att elever kommer att blandas i
klasserna på ett mer naturligt sätt.
En nackdel är att en skolverksamhet där högstadieverksamheten koncentreras till en
alternativt två skolor kommer att omfatta enheter med cirka 1500 elever för en skola eller vid
två skolor med 700 – 800 elever per skola. Dessutom kvarstår faktumet att en sådan
koncentrerad verksamhet även skulle behöva vara centralt placerad med goda
kommunikationsförbindelser till och från skolan/skolorna.
Ovanstående resonemang bygger bara på en parameter för hur skolstrukturen skulle kunna se
ut för att klarar av befolkningsprognosens prediktion att elevantalet kommer att öka för
Sandvikens skolor som helhet. Det finns andra faktorer och parametrar som behöver vara med
när vi planerar inför framtiden. Dessa presenteras i kapitel 6.2 här nedan.
6.1.2

Lokalbehov fritidshemsverksamheten

Vi har visat på hur utvecklingen i elevunderlaget påverkar behovet av lokaler och
utbildningsplatser inom grundskolans verksamhetsområde generellt. Det finns dock mer
specifika verksamheter inom grundskolans som även de kommer att påverkas när
elevunderlaget ökar över tid. En sådan verksamhet är fritidshemsverksamheten, som är
frivillig och avgiftsbelagd. Elever erbjuds plats från att de påbörjar förskoleklass (6 år) fram
till vårterminen det år de fyller 13 år. Verksamheten bedrivs mellan 06:30 till 18:30. Efter
18:30 erbjuds verksamhet för barn med till föräldrar som t.ex. har nattarbete vid verksamheten
Dag och Natt. Verksamhet bedrivs idag vid samtliga 15 skolenheter och vid Dag och Natt.
Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och grundskolan och att möjliggöra
för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete eller studier. Fritidshemmet styrs av
skollagen, läroplanen för grundskolan, läroplan för grundsärskolan, förskoleklassen och
fritidshemmet samt Skolverkets allmänna råd och kommentarer för kvalitet i fritidshem.
Fritidshemmet har en viktig uppgift att


stimulera elevers utveckling och lärande



erbjuda eleverna en meningsfull fritid



främja allsidiga kontakter och social gemenskap

Enligt statistik för mars månad 2018 var 2 840 elever berättigade till plats vid fritidshem. Av
dessa är det 1 331 elever som har fritidshemsplacering i Sandvikens centralort. Detta innebär
att 46,9 % av alla elever i låg- och mellanstadiet innehar en fritidshemsplacering. I tabell
5.1.3.1 här nedan visar vi hur många elever som fanns i fritidshemsverksamheten i mars 2018,
i relation till det totala elevantalet fördelat per skola. Vi visar också andel
fritidshemsplacerade elever uttryckt i procent. Till detta lägger vi sedan prognosen för
elevunderlaget år 2030 fördelat per skola. Utifrån dessa fakta kan vi göra ett antagande och
extrapolera hur förändringen, utryckt i antal elever med behov av fritidshemsplacering år
2030, kan komma att se ut.
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6.1.2.1 Tabell befolkningsprognosens inverkan på antalet elever med behov av fritidshemsplacering
Skola
Fritidselever
Skolelever
Andel
Prognos
Prognos
Förändring
201803
201803
%
2030
fritidselever
per skola
Björksätra
103
316
32,6
486
158
55
Murgården
125
328
38,1
728
277
152
Norrsätra
55
181
30,4
315
96
41
Jernvallen
170
303
56,1
145
81
-25
Västanbyn
170
305
55,7
248
138
-32
Vallhov
164
295
55,6
359
200
36
Sätra
93
187
49,7
176
88
-5
Hammarby
26
27
96,3
21
20
-6
Åshammar
26
38
68,4
22
15
-11
Kungsgården
85
166
51,2
167
86
82
Storvik
79
222
35,6
328
117
38
Järbo
70
198
35,4
214
76
6
Jäderfors
34
47
72,3
45
33
-1
Årsunda
81
155
52,3
132
69
-12
Österfärnebo
24
72
33,3
83
28
4
Dag och Natt
26
1,0
38
12
Totalt
1 331
2 840
3 469
1 520
Källor: Procapita BoU och delområdesprognos 2018 avstämd

Utifrån tabell 6.1.2.1 kan vi se att variationsbredden (skillnaden mellan största värdet och
minsta värdet i tabellen som är 146 elever) mellan skolorna är stor och bör också vara så då
det skiljer mycket i storlek mellan skolorna. Tar vi fram ett medelvärde för hur många barn
som har fritidshemsplacering vid de kommunala skolorna i Sandvikens kommun får vi ett
värde på 83,2 barn per skolenhet.
Av intresse är också att studera hur många elever som har fritidshemsplacering vid skolorna i
kommunen och hur dessa skiljer sig åt. Vi kan se i tabellen att i Hammarby har alla utom en
elev fritidshemsplacering, 26 av 27 elever, eller hela 96 % medan i Norrsätra har 55 av 181
elever plats vid fritidsverksamheten vilket motsvarar 30,4 %. Åshammar (68,4 %) och
Jäderfors (72,3 %) uppvisar hög andel elever i fritidsverksamheten medan Österfärnebo (33,3
%) och Järbo (35,4) har relativt låg andel elever i fritidshemsverksamheten.
En anledning till att det ser väldigt olika ut mellan skolorna kan med största sannolikhet
förklaras med hur stor andel av föräldrarna som förvärvsarbetar eller studerar. I skolor med
relativt låg procentuell andel elever i fritidshemsverksamhet kan vi anta att det finns många
hemmavarande föräldrar eller annan närstående som finns i eller i närhet av hemmet. Det
motsatta förhållandet får då antas gälla för skolor med relativt hög procentuell andel elever i
fritidshemsverksamhet. Orsaken till att så många föräldrar till eleverna är hemmavarande vid
dessa skolor har ett flertal förklaringar men arbetslöshet och studier torde vara dominerande
för stadsdelar som Björksätra, Nya Bruket och Norrsätra.
Kan vi se någon skillnad mellan skolorna utifrån den tidigare indelningen i landsbygd
respektive tätort? Analyserar vi utifrån detta perspektiv kan vi se att procentuellt sett har
tätorten den lägsta andelen elever i fritidshemsverksamheten, 45,5 % medan på landsbygden
har 55.6 % av eleverna fritidsplacering. Detta hänger troligen samman med att
vårdnadshavare på landsbygden spenderar mer tid med att resa till och från arbetet än vad
vårdnadshavare i tätorten gör. En annan förklaringsfaktor till att färre elever, procentuellt sett,
har fritidshemsplacering i tätorten jämfört med landsbygden har att göra med att den
socioekonomiska polariseringen ger större utslag i till exempel antalet hemmavarande
vårdnadshavare.
Hur påverkas fritidshemsverksamheten av den förväntade ökningen i elevunderlaget fram till
år 2030? Antalet barn som är åldersmässigt berättigande till en fritidshemsplacering kommer
år 2030 att vara 3 469 personer enligt befolkningsprognosen vilket är en ökning med 629 barn
om vi jämför med det verkliga antalet elever för mars 2018.
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Då det inte finns någon specifik prognos över antalet elever som kommer att behöva
fritidshemsplacering år 2030 har vi beräknat andel elever i procent per skola som idag har en
plats. Vi gör detta för att ta hänsyn till att andelen förvärvsarbetande, studerande eller
hemmavarande föräldrar med mera ser olika ut i olika delar av kommunen så som vi beskriver
skillnaderna mellan skolorna här ovan. Den enkla vägen skulle ha varit att ta medelvärdet på
46,9 % gånger prognosvärdet, 3 469, vilket skulle ha givit att 1 627 elever skulle ha vari i
behov av fritidshemsplacering år 2030, det vill säga en ökning med nästan 300 elever. Men en
sådan generalisering kan komma att vara missvisande eftersom vi inte tar hänsyn till faktorer
som arbetslöshet eller studier.
Därefter har vi använt respektive skolas procentsats för att beräkna antalet elever som år 2030
kommer att vara i behov av en plats vid fritidshemsverksamheten per skola. Vi kan då se att
skolor som Murgården och Björksätra som har en markant ökning i det totala elevunderlaget
även får en markant ökning i antalet elever som kommer att behöva en plats i
fritidshemsverksamheten år 2030. Till exempel kan antalet fritidshemsplacerade vid
Murgårdskolan komma att öka från dagens 125 elever till 277 elever år 2030, det vill säga en
ökning med 152 elever. Totalt beräknar vi att behovet av fritidshemsplaceringar kommer öka
med 189 elever fram till år 2030.
Detta stämmer väl med vad utredningen tidigare har visat vad gäller för det ökade behovet av
platser inom grundskolans verksamhetsområde. Vi kan också se att sambandet mellan
befolkningsprognosen och utvecklingen för tätort och landsbygd även gäller för utvecklingen
inom fritidshemsverksamheten. De centrala delarna av tätorten ökar kraftigt medan
ytterområdena av tätorten visar på en viss minskning i behovet av fritidshemsplaceringar.
Landsbygden har, totalt sett, en minskning men det finns variationer mellan de olika skolorna.
När det gäller behovet av platser vid Dag och Natt verksamheten kan vi räkna med att den
kommer att växa då elevunderlaget växer. Verksamheten är dock inte beroende, som övriga
verksamheter, av att tillhöra specifika upptagningsområden då eleverna flyttas över dit från
övriga fritidshemsverksamheter vid skolorna i kommunen när dessa stänger.
Vad kan vi säga om lokalbehovet för fritidshemsverksamheten då elevunderlaget ökar?
Tillskillnad från den primära verksamheten inom grundskolan är fritidshemmen inhysta i
redan existerande skolbyggnader, det vill säga att verksamheten inte har egna lokaler utöver
de lokaler som finns på skolorna. Problematiken för fritidshemmen ligger snarare i det ökade
personalbehovet. För att klara det förmodade ökade trycket på verksamheten kommer antalet
anställda som jobbar i verksamheten att behöva utökas för att klara de krav som skollagen och
läroplanerna ställer upp för verksamheten.
6.1.3

Lokalbehov grundsärskoleverksamheten

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till
grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Utbildningen skall
anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av nio årskurser där elevgrupperna är
mindre än i grundskolan.
Eleverna i grundsärskolan följer grundsärskolans läroplan och kursplaner. Kursplanerna är
anpassade för de elever som går i grundsärskolan, framförallt när det gäller de teoretiska
delarna. Det innebär till exempel att naturorienterande ämnen skiljer sig mer från grundskolans ämnen än till exempel bild. Språkval, exempelvis spanska eller tyska, finns inte som
ämne i grundsärskolan.
Att gå i grundsärskola innebär att eleven får en utbildning som är anpassad för elever med
utvecklingsstörning och en undervisning som är anpassad för hans eller hennes behov och
förutsättningar. Men grundsärskolan innebär vissa begränsningar när det gäller vilken
utbildning och vilket yrke man kan välja i framtiden. Därför måste hemkommunen göra en
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noggrann utredning för att kunna bedöma om eleven hör till grundsärskolans målgrupp. Det är
först efter bedömningen som det fattas beslut om att eleven ska gå i grundsärskolan. Bara de
elever som tillhör grundsärskolans målgrupp kan erbjudas plats där.
Inom grundsärskolan finns också inriktningen träningsskolan. Om skolan bedömer att en elev
inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i grundsärskolans läroplan, läser
eleven istället ämnesområden i inriktningen träningsskolan. Det är möjligt för en elev att läsa
en kombination av ämnen och ämnesområden.
För att kunna göra en bedömning över hur befolkningsprognosen fram till och med år 2030
kommer att påverka elevunderlaget inom grundsärskolan granskar vi hur antalet elever har
utvecklats sedan januari 2015 fram till mars 2018. I tabell 6.1.3.1 ser vi hur antalet elever har
förändrats över denna tid i reella tal men även uttryckt i procent av det totala elevunderlaget
till grundskolan.
6.1.3.1 Tabell procentuell förändring per månad av antal elever i grundsärskola i relation till
antalet elever i grundskoleåldern
Period
1501 1506 1509 1512 1601 1606 1609 1612 1701 1706 1709 1712 1803
Totalt
4136 4192 4225 4315 4329 4468 4417 4451 4450 4508 4475 4492 4428
antal
Andel
28
29
33
37
38
39
43
48
49
53
60
60
61
grundsär
I%
0,68 0,69 0,78 0,86 0,88 0,87 0,97 1,08 1,10 1,18 1,34 1,34 1,38
Källa: Procapita BoU

Sammanställningen visar på att elevunderlaget stadigt har ökat sedan januari 2015 fram till
mars 2018. Totalt finns det 33 fler elever inom grundsärskolans verksamhetsområde idag än i
januari 2015. En vedertagen norm har varit att antalet särskoleelever kan sägas motsvarar 1
till 2 % av det totala elevunderlaget för grundskolan. I tabell 6.1.3.1 ser vi att andelen elever
uttryckt i procent av det totala elevunderlaget per månad har en variationsbredd som sträcker
sig från 0,68 % i januari 2015 till 1,38 % i mars 2018 och uppvisar därmed en stigande trend.
Vi kan även konstatera att under de tre senaste åren har andelen särskoleelever ökat med
117,9 % eller med 33 personer medan det totala antalet elever i grundskoleåldern i Sandviken
ökat med 7,1 % eller med 292 personer under samma period. Något har alltså inträffat som
påverkar tillströmningen av elever till grundsärskolan.
För att en elev skall bli aktuell för att göra sin skolgång inom grundsärskolan i stället för inom
grundskolan krävs en noggrann utredning som klart påvisa att eleven inte kan tillgodogöra sig
undervisningen inom grundskolan. Kraven är höga och dessa har inte blivit mildare under den
aktuella tidsperioden på grund av till exempel nya politiska direktiv, förändra
bedömningskriterier eller organisatoriska förändringar. Vi kan därmed säga att vi inte kan se
en strukturell eller organisatorisk förändring, på nationell nivå, som påverkat tillväxten av
elever till grundsärskolans verksamhet.
En förklaringsfaktor kan vara att det är under denna period som antalet nyanlända börjar slå
igenom på allvar i statistiken. Under 2015 och 2016 tog Sandvikens kommun emot ett stort
antal nyanlända och dessa började gradvis slussas in i den kommunala grundskolan. Troligt är
att det är inom just denna grupp som vi kan hitta den enskilt största förklaringsfaktorn till att
antalet i grundsärskoleklass ökat mycket de senaste åren. Antagandet bekräftas vid samtal
med representanter för elevhälsan vid Kunskapsförvaltningen.
För att kunna göra en trendframskrivning till och med år 2030 för utvecklingen i
elevunderlaget för grundsärskolan måste vi få fram en genomsnittlig procentuell
förändringsfaktor per år. Den genomsnittliga förändringsfaktorn per år för åren 2015 till 2017
har varit 0,98 % för grundsärskolan (0,75 + 0,95 + 1,24 = 2,94/3 = 0,98). För enkelhetens
skull avrundar vi till 1 %.
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Å andra sidan har den genomsnittliga procentuella ökningen under 2017 legat på 1,24 % och
över 1,3 % andra halvan av 2017. Vi kan då dra slutsatsen att värdena ligger inom den
vedertagna normen på 1 till 2 % av det totala elevunderlaget för grundskolan. Om det senaste
årets relativt kraftiga ökning enbart berott på en tillfällig topp kan vi anta att den procentuella
andelen sakta kommer att sjunka tillbaka till att ligga runt 1 % av det totala elevunderlaget.
Därför är det av intresse att blicka längre tillbaka i tiden för att se om denna tes stämmer eller
om trenden visar på att den genomsnittliga procentuella förändringen har varit stigande under
en längre tidsperiod.
Det tillgängliga statistiska materialet som finns börjar år 2014 och i det kan vi se att i oktober
2014 var antalet särskoleelever 27 personer, vilket motsvarade 0,66 % av det totala antalet
elever i grundskoleåldern. Ett år senare, oktober 2015, var antalet uppe i 36 elever eller 0,84
% av antalet elever i grundskoleåldern. I oktober 2016 var antalet uppe i 47 elever eller 1,06
%. I mars 2018 är antalet uppe i 61 elever eller 1,38 %. Vi kan då dra slutsatsen att ökningen
faktiskt har pågått sedan 2014 och att antalet elever i grundsärskola har mer än fördubblats
sedan dess. Det går därmed att avläsa ökningen inom grundsärskolan som en långsiktig trend
och inte bara en tillfällig topp.
Analysen ovan visar på svårigheten att kunna fastställa en trend för elevutvecklingen inom
grundsärskolan. Det finns en vedertagen norm att antalet elever i grundsärskolan motsvarar 1
till 2 % av det totala elevunderlaget inom grundskolan. Vi har visat i beräkningarna att under
en treårs period stämmer detta antagande väl överens med verkligheten men vi har även visat
på att den långsiktiga trenden från 2014 och framåt är stigande. Tittar vi enbart på det senaste
året ser vi att vi närmat oss ett värde på 1,3 %, vilket gör att vi skulle kunna räkna på att
värdet stabiliseras runt 1,3 % av det totala elevunderlaget till grundskolan. Å andra sidan finns
inget idag som tyder på att ökningen kommer att avstanna eller vända helt. I det material som
förskolan förfogar över ser vi att det finns ett antal barn som kommer att bli aktuella för
grundsärskolan i stället för att inkluderas i grundskolans verksamhet.
Även om trenden är stigande över tid håller sig värdena mellan 1 till 2 %. Därför kan vi anta
att antalet elever i grundsärskolans verksamhet kommer att ligga mellan 50 till 100 elever år
2030. Oavsett om andelen elever ökar eller minskar är grundsärskolan i stort behov av att
erhålla nya och anpassade lokaler som säkerställer att elevernas rätt till en god och likvärdig
utbildning säkerställs. Även ur ett arbetsmiljöperspektiv, både för elever och personal, är det
av största vikt att vi får till en förändring i lokalbeståndet. Historiskt har verksamheten fått
anpassa sig till vilka lediga lokaler som funnits till handa och därför tvingats att byta lokaler
ett flertal gånger.
6.2 Likvärdighet
Vi har nu presenterat hur befolkningsprognosens utfall påverkar elevantalet för grundskolans
kärnverksamheter. Rent teknisk är det bara att bestämma sig för om vi skall bygga ut
befintliga skolor eller bygga nytt och i så fall i vilken form och storlek. Men för att kunna
bestämma oss krävs att vi väger in parametern ”en likvärdig skola”. I kapitel 4 här ovan
presenterades en genomgång av vilka faktorer som utgör begreppet ”en likvärdig skola” och
dessa behöver vi nu lyfta in i analysen för hur den kommunala skolan i Sandviken bör
struktureras för att uppnå största möjliga nytta för samhället.
Det vi visade i kapitel 4 var att vi har en segregerad skola där vi kan visa med statistik att vi
har ”vita” respektive ”svarta” skolor. Vi har också en socioekonomisk polarisering mellan
skolorna i Sandviken. Anledningen till detta är främst att vi har en stark bostadssegregation då
det kommunala bostadsbeståndet är koncentrerat till tre områden i Sandviken, nämligen
Björksätra, Ny Bruket och Norrsätra. Bostadssegregationen gör att tillämpningen av
närhetsprincipen skapar en grund för den rådande skolsegregationen genom att eleverna
hänvisas till de skolor som finns i bostadsområdets absoluta närhet. Det är även så att det fria
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skolvalet starkt begränsas av att närhetsprincipen i praktiken får företräde och därmed slår
undan fötterna på valfriheten till skolorna. Segregation och polarisering påverkar resultaten i
våra skolor negativt och aktuell forskning på området ger stöd åt att mer blandade skolor ger
bättre betygsresultat, snabbare integration, ökad tolerans och en stärkt ”vi” känsla hos
eleverna.
Vi försökte oss även på att se om lärarnas behörighetsnivåer skilde sig åt mellan skolorna och
om det då gick att påvisa att skolor med hög andel behöriga lärare gav bättre betygsresultat än
vad skolor med låg andel behöriga lärare gjorde. Analysen gav inga entydiga svar på den
frågan. Skolor med hög andel behöriga lärare kunde både ha hög respektive låg nivå
beträffande betygsresultaten. Vi fann även stöd i forskningen på att det är svårt och vanskligt
att dra några som helst slutsatser när det gällde förhållandet hög andel behöriga lärare och
goda betygsresultat. Därav drog vi slutsatsen att de främsta orsakerna bakom sjunkande
betygsresultat vid skolorna i Sandviken handlar om socioekonomisk polarisering och stark
bostadssegregation som gav hög grad av skolsegregation.
En sista faktor som diskuterades i kapitel 4 var den om inkludering. Med inkludering menas
att helheten ska anpassa sig till delarna och inte att delarna skall anpassa sig till helheten.
Praktiskt innebär det att alla elever skall känna sig delaktiga och välkomna att delta i skolans
dagliga verksamhet och inte känna sig exkluderade på grund av skolans pedagogiska eller
fysiska utformning. Gruppen elever som av någon underliggande orsak känner sig utanför
eftersom de inte passar in med övriga elever ökar i skolan. Bakomliggande orsaker är vitt
sprida och kan omfatta allt från neuropsykiatriska och fysiologiska diagnoser, elever som
faller utanför vad som anses vara den normala sociala kontexten eller att de kommer från en
annan folkgrupp. En grupp som ofta går under radar är grundsärskolans elever. Dessa skulle
vinna mycket på att finna en tillhörighet till den reguljära verksamheten vid skolan.
Att utveckla pedagogiken är ett arbete som pågår och utvecklas hela tiden för att öka
inkluderingen och minska utanförskapet i skolorna. Ett sätt att underlätta och förbättra arbetet
med inkludering är att vid ombyggnation eller nybyggnation vara medveten om att både uteoch innemiljöer är viktiga för att få eleverna generellt att känna sig trygga, sedda och öka
trivseln. En större strukturell förändring av skolans organisation kan därför vara av godo för
att intensifiera och underlätta detta arbete.
En slutsats som stod att finna i diverse litteratur och artiklar var att en möjlighet att bygga ny
skola, då elevunderlaget ökade, var att det då även erbjöds en gyllene möjlighet att omforma
skolstrukturen på orten för att förändra sammansättningen vid ortens skolenheter och därmed
kunna komma åt skolsegregation och polarisering. Genom att bygga nytt kunde
elevunderlaget styras om och en medveten uppblandning gick att genomföra. I vissa fall
innebar nybyggnationen att gamla enheter lades ned och slogs ihop i den nya enheten. Det är
med den utgångspunkt vi nu kommer att gå vidare med analysen i kapitel 6.3 genom att
komma med konkreta förslag på vägval för Sandvikens kommunala grundskola.
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6.3 Förslag
Sammanfattar vi vad som bör göras för att bygga framtidens grundskola i Sandviken så är det
att:


bereda plats för den förväntade elevökningen fram till år 2030



skapa ett maximalt utnyttjande av utbildningsplatserna vid kommunens skolenheter



förändra elevsammansättningen för att minimera skolsegregation och socioekonomisk
polarisering och



skapa inkluderande lärmiljöer som sätter elevernas och personalens bästa i centrum för
att ge bättre grund till lärande och höja betygsresultaten.



färre, större och stadiespecifika enheter ger ett bättre utnyttjande av personalens
kompetens då andelen lärare med behörighet i respektive ämnen ökar per skola



göra det lättare rekrytera personal till större skolenheter då nyutexaminerade lärare
erbjuds möjlighet att ingå i arbetslag där det finns lång erfarenhet och därmed större
möjlighet till kollegialt utbyte



särskilt beakta de ökande behoven för grundsärskolans och träningsskolans
verksamhetsområden

Vi behöver därmed skapa utrymme för dryga 700 nya elever fram till år 2030 i centralortens
centrala delar samtidigt som vi behöver se över kapacitetsutnyttjande i delar av centralorten
och på landsbygden där elevunderlaget förväntas minska. Detta samtidigt som vi ser över hur
vi fördelar eleverna mellan skolorna genom att förändra tillämpningen, tolkningen och
definitionen av närhetsprincipen för att bryta segregation och polariseringen.
För att ekvationen att gå ihop föreslår utredningen att:
-

undervisningen för högstadieelever koncentreras till en eller två nybyggda enheter

-

högstadieverksamheten vid Murgården, Jernvallen, Björksätra, Norrsätra, Storvik och
Österfärnebo flyttas till denna eller dessa nybyggda enheter

-

övriga enheter renodlas till att bli F – 6 skolor

-

i anslutning till Norrsätraskolans lågstadiedel etablera fler små grupprum eller
motsvarande som ska kunna användas av särskolans elever som även kan utgöra en
resurs för hela grundskoleverksamheten

-

i samband med etableringen av ett eller två högstadium särskilt beakta inkluderingen
av särskolans årskurser 7-9

-

i Norrsätraskolans närhet bygga nya lokaler för träningsskolans verksamhet anpassade
efter elevantal och verksamhetens behov.

Utifrån förslagen kommer antalet utbildningsplatser matcha prognosen över elevantalet i
Sandvikens kommun fram till år 2030 och därmed uppnås även att utnyttjandegraden av
tätortens utbildningsplatser maximeras fullt ut. Detta är bra ur kostnadssynpunkt då
förvaltningens lokaler utnyttjas fullt ut men sämre ur den synvinkeln att det inte finns något
större spelrum om antalet elever skulle öka mer än vad befolkningsprognosen idag visar på.
Vid skolorna på landsbygden är svängrummet betydligt bättre.
Byggnationen av en eller två högstadieenheter med totalt 1 500 utbildningsplatser beräknas
räcka för att täcka upp elevökningen trots att befolkningsprognosen säger att år 2030 så
kommer det att finnas 1 534 elever i högstadieåldern. Anledningen till detta är att vi vet att
cirka 10 % av det totala elevunderlaget för mellan- och högstadieelever kommer att välja att
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genomföra sin skolgång hos annan kommunal eller privat huvudman60. Detta gör att vi kan
räkna bort cirka 300 elever från det totala elevunderlaget när vi beräknar behovet av
utbildningsplatser. Vi vet också att vårdnadshavarna är mindre benägna att välja annan
huvudman än Sandvikens kommun när det gäller elever i de lägre åldrarna. Flest antal elever
som väljer annan huvudman än Sandvikens kommun återfinns i högstadieåldern.
Där av kan vi säga att en nybyggnation av en eller två högstadieenheter med maximalt 1 500
utbildningsplatser kommer att räcka för att täcka upp behovet år 2030 mer än väl.
Högstadieverksamheten skulle, med detta resonemang i åtanke, omfatta 16 paralleller, dvs 16
klasser per årskurs med 30 elever i varje klass. Detta skulle innebära 480 elever per årskurs
och totalt 1 440 elever på skolan.
Genom detta förslag skapar vi utrymme för att klara av expansionen i elevunderlaget för de
centrala delarna av Sandviken, omfördelar elevunderlaget för grundskoleverksamheten i hela
Sandvikens centralort och minimerar överskottet på utbildningsplatser i delar av centralorten
och i landsbygdsområdena.
Då högstadieverksamheten koncentreras till en eller två enheter i stället för fem enheter, kan
vi skapa institutioner för varje ämnesområde där andelen behöriga lärare blir högre och
kollegialt utbytet blir både lättare och bättre. Det samma gäller även vid enheter där F till 6
verksamhet bedrivs. Förslaget torde också betyda att rekryteringsprocessen för ny personal
underlättas då möjlighet till kollegialt lärande och stöd är en faktor som ligger högt bland
preferenserna när lärarstudenter väljer arbetsgivare efter slutförda studier.
Förslaget om stadiespecifika skolenheter innebär att F till 6 skolorna måste ses över och
anpassas för låg- och mellanstadieverksamhet då högstadiet lämnar skolorna. Detta innebär i
sin tur att Kunskapsförvaltningen, tillsammans med Tekniska kontoret, har möjlighet att se
över lokalernas funktionalitet och utförande utifrån inkluderingstanken och därmed öka
känslan av trivsel, trygghet och skapa inspirerande lärmiljöer för både elever och personal.
Grundsärskolan har haft och kommer sannolikt att ha ett ökande antal elever, utifrån de
prognoser och utvecklingskurvor som presenterats i utredningen. Grundsärskolan har sin
verksamhet placerad på Norrsätraskolan. Särskolans högstadium har succesivt flyttat från
lokalerna i Bessemerskolan. Till höstterminen 2019 kommer hela grundsärskolans
högstadieverksamhet att vara överflyttat.
Etableringen av hela grundsärskolan till Norrsätraskolan möjliggör en utveckling av
integration och större socialt utbyte mellan skolformerna. För särskolans verksamhet finns ett
behov av att säkerställa behovet av ändamålsenliga lokaler. Det finns behov av att såväl
beakta volymökningen, som de pedagogiska och sociala möjligheterna i lokalutformningen.
Särskolan följer den stadieindelning som finns för den vanliga grundskolan, vilket innebär att
verksamheterna också följer den lokalanvändning som finns. Den delen som har det största
behovet på kort sikt är grundsärskolans lågstadiedel.
För träningsskolan finns ett behov av att utveckla mer ändamålsenliga lokaler. Träningsskolan
i sin nuvarande utformning kommer att nå sin kapacitetsgräns inom de närmaste åren.
Lokalerna har blivit rustade under senare tid. Men i grunden är lokalerna inte anpassade för
den verksamhet som bedrivs. Träningsskolan är inrymd i lokaler ursprungligen byggda för
äldreomsorg. Lokalerna har för den verksamhet som bedrivs flera brister.
Idag finns verksamheten i korridorer utan någon gemensam yta. Träningsskolan skulle behöva
en annan utformning som ger nya möjligheter till både avgränsade och stilla miljöer, men
också någon möjlighet till specifika gemensamhetsutrymmen för att pröva och utveckla
sociala kontakter. För många av träningsskolans elever är behovet av avskildhet något som
starkt måste beaktas. Ljudkänslighet och andra störningsmoment behöver byggas bort i en ny
lokallösning. Verksamheten behöver också nya lösningar för personalrum, hjälpmedelsförråd,
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med mera. I utredningen lyftes också frågan om att träningsskolan ska vara lokaliserad i
närheten till en skola. Det är en skolform bland andra och det är viktigt att det uppfattas så av
föräldrar, brukare, andra elever med flera. Skulle man lägga verksamheten isolerad utan
koppling till andra skolenheter försvinner möjligheten till den nivå av synlighet och
inkludering som stipuleras i skollagens definition av en likvärdig skola. Träningsskolan skulle
med andra ord kunna uppfattas som en typ av institution än som en del av skolans
verksamhetsområde.
När skolstrukturen förändras från mindre enheter till större och stadiespecifika enheter måste
även ledningsstrukturen följa med i denna förändring. Att slå ihop eller bygga nya enheter
innebär att den nuvarande uppdelningen i fyra skolområden kommer att påverkas.
För det första bör indelningen ske utifrån den nya stadiespecifika strukturen som skapas.
Detta betyder att ett övergripande skolområde bör vara högstadiet med en skolområdeschef
(rektor) som kompletteras med biträdande rektorer efter samma princip som
ledningsstrukturen idag formats på gymnasieskolan.61 Idag finns det cirka 230 anställda inom
förvaltningen som undervisar eller verkar vid högstadieskolorna i kommunen. Det är rimligt
att anta att en ny eller två nya högstadieskolor bör ha ungefär samma bemanningsstruktur som
dagens högstadier för att klara av sitt uppdrag.
Med en eller två högstadieskolor i Sandviken som kommer att bestå av totalt 16 paralleller
behövs en tydlig ledningsstruktur och avgörande för både personalen och eleverna blir att
antalet biträdande rektorer ges möjlighet att effektivt jobba med styrningen och det
pedagogiska ledarskapet på skolan. För det första bör en biträdande rektor inte ha fler än 30
personer i sin personalgrupp. Om antalet anställda inom högstadieverksamheten omfattar 230
till 240 personer innebär detta att det kommer att behövas 8 biträdande rektorer för
högstadieverksamheten. För det andra bör en biträdande rektor ha ett rimligt antal elever
under sitt ansvar för att kunna följa eleverna genom hela högstadietiden. Detta betyder i
praktiken att med 8 biträdande rektorer får varje biträdande rektor ett elevansvar som
motsvarar 180 elever, fördelade på 60 elever i årskurs 7, 60 elever i årskurs 8 och 60 elever i
årskurs 9.
Antalet biträdande rektorer vid F till 6 enheterna kommer att variera från skolenhet till
skolenhet, beroende på det totala elevantalet vid skolan, men bör följa samma mönster som
den för högstadiet. Antalet bör bestämmas utifrån principen om att ingen biträdande rektor
bör ha mer personal än 30 stycken i sin arbetsgrupp. De biträdande rektorerna bör därefter ges
ett stadieindelat ansvarsområde vilket betyder att det bör finnas minst en biträdande rektor för
F till 3 eleverna och minst en biträdande rektor för 4 till 6 eleverna på varje skolenhet.
Men att bygga nytt tar tid. För en helt ny högstadieskola får vi beräkna 4 till 5 år innan den
kan tas i bruk. Även om byggnationen görs i ett område där det finns en detaljplan och en
byggrätt tar det minst 3 år innan byggnaden kan tas i bruk. Under denna tid kommer
elevunderlaget att öka inom grundskolan. Därför krävs det att vi även tänker på hur en mer
kortsiktig lösning kan se ut.
Om vi flyttar Jernvallens högstadium (cirka 150 elever) och gör Jernvallsskolan till en
renodlad F till 6 skola frigörs platser för ta emot fler låg- och mellanstadieelever.
Högstadieeleverna kan då tillfälligt placeras i en modullösning vid Norrsätraskolan medan
projektering görs för nybyggnation av högstadiedel. Troligen inflyttningsklar höstterminen år
2022.
En sådan åtgärd löser på kort sikt elevökningen i centralorten. Ökningen i samtliga stadier
mellan 2018 till 2022 är 184 elever fördelat på + 128 (låg), + 63 (mellan) och – 7 (hög).
Under dessa år är det inom just låg- och mellanstadiet som tillväxten i elevunderlaget sker.
Ökningen för högstadiet sker senare enligt prognosen. Jernvallen klarar i en övergångsperiod
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att hantera ökningen för låg- och mellanstadierna till och med att nybyggnationen av
högstadieenheten/högstadieenheterna står klart.
Men modullösningar är dyra och frågan är vart en sådan skall etableras då bristen på byggbar
mark även påverkar en sådan lösning. Därför kan en lösning som innebär en förtätning av
antalet elever per klass vara den mest ekonomiska och gångbara under övergångsperioden då
en ny skolenhet planeras och projekteras.
Vi kan använda Björksätraskolan som ett räkneexempel för att se hur klasstorlekar om 30
elever per klass skulle påverka det totala antalet elever på skolan. Idag finns cirka 620 elever
på skolan. Björksätraskolan har 2 paralleller för låg- och mellanstadiet. Om då lågstadiet max
bör ha 20 elever per klass innebär detta att 160 elever får plats. Om vi istället antar 30 elever
per klass får vi totalt 240 elever, det vill säga en ökning med 80 elever för lågstadiet. För
mellanstadiet ökar elevantalet från 132 till 180 elever, alltså totalt med 48 elever. Högstadiet
har 4 paralleller och cirka 300 elever idag, vilket innebär en klasstorlek om 25 elever. En
ökning till 30 elever per klass skulle innebära ett totalt elevantal för högstadiet på 360 elever,
det vill säga en ökning med 60 elever. Total skulle elevantalet öka från 620 till 780 elever. Att
förtäta elevantalet vid Björksätraskolan skulle i teorin innebär att utbildningsplatserna ökade
med totalt 160 utbildningsplatser. Förutsättningen är naturligtvis att lokalernas beskaffenhet
klarar av detta utifrån ventilation, klassrummens storlek och så vidare.
Antar vi att en sådan förtätning av klasstorlekarna görs vid de idag existerande skolenheterna,
utifrån de enskilda enheternas förutsättningar, torde detta resultera i att vi slipper dyra och
tillfälliga lösningar för att klara av den förväntade ökningen i elevunderlaget fram tills att en
ny skolenhet står färdig för inflyttning. Utredarna rekommenderar att en noggrann
kartläggning görs, tillsammans med Tekniska kontoret, för hur många elever varje skolenhet
skulle kunna ta emot om en utökning av klasstorlekarna görs.
6.4 Pedagogiska effekter
Förslagen kommer att göra det lättare rekrytera personal till större skolenheter då
nyutexaminerade lärare erbjuds möjlighet att ingå i arbetslag där det finns lång erfarenhet och
därmed större möjlighet till kollegialt utbyte
Större enheter erbjuder nyutexaminerade lärare möjlighet att ingå i arbetslag där det finns
kollegor med lång erfarenhet och därmed ökade förutsättningar för samlad ämneskompetens
och kollegialt utbyte, vilket underlättar rekryteringen. Detta är av central betydelse i en
framtid där digitalisering får en alltmera framskjuten plats.
Legitimerade lärare i sin tur bidrar till att skapa en likvärdig skola. Den större skolan har
också möjligheter att uppväga skillnader i elevernas olika förutsättningar att tillgodogöra sig
utbildningen liksom att ge stöd och stimulans för att eleverna ska utvecklas så långt som
möjligt.
På en större skola blir också elever i behov av stöd i olika former mindre ensamma om sin
problematik eftersom det sannolikt finns flera med liknande behov. På samma sätt som när det
gäller lärare är det lättare att rekrytera elevhälsopersonal till en större enhet, vilket också
bidrar till ökad likvärdighet och bättre förutsättningar för eleverna att nå målen.
I ett större sammanhang torde det också vara lättare att skapa förutsättningar för att bygga
motivation och framtidstro bland eleverna. Detta genom att det kan ges ett större utbud inom
de flesta områden både vad gäller undervisning och föreningsliv. Dessutom, inte minst
viktigt, är att det finns ett större antal elever att skapa relationer och tillhörighet med, vilket
bidrar till motivation, trygghet och studiero.
För att detta ska bli verklighet krävs att alla nivåer tar sitt ansvar för planering av såväl
organisation som lokaler.
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7. Gymnasieskola
Gymnasieskolan är en frivillig skolform och det är valfritt om man vill studera på gymnasiet
eller inte. Skolplikten upphör när eleven går ut grundskolan eller om eleven flyttar utomlands.
Det finns dock mycket starka skäl till att påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning.
Anställningsbarheten och möjligheten till ett bra yrkesliv ökar högst markant om eleven
fullföljer sina studier vid något av gymnasieskolans nationella program.
Att ha ett fullständigt avgångsbetyg från grundskolan innebär att en elev är behörig till att
söka till något av de nationella gymnasieprogrammen. Om en elev inte blivit behörig, det vill
säga saknar godkänt betyg i ett eller fler ämnen, kan förvaltningen i den kommunen där
eleven är folkbokförd erbjuda eleven möjlighet att gå om årskurs 9. Elevens skolplikt upphör
helt och hållet när den fyller 18 år.
Behörig till gymnasiestudier vid nationella program är den elev som (1) har godkända betyg i
totalt 12 ämnen (varav matematik, engelska och svenska måste ingå) och vilket motsvarar
minst 120 meritpoäng eller (2) har godkända betyg i totalt 8 ämnen (varav matematik,
engelska och svenska måste ingå) och vilket motsvarar minst 80 meritpoäng.62 Alternativ 1
innebär behörighet till de högskoleförberedande programmen medan alternativ 2 innebär
behörighet till de yrkesförberedande programmen.
Om eleven flyttar från Sverige och bosätter sig permanent utomlands, upphör skolplikten att
gälla. Den dagen en ungdom flyttar tillbaka till Sverige (i fall den inte fyllt 18 år) träder
skolplikten i kraft igen.
När en ungdom uppfyllt sin skolplikt finns det inga krav på att fortsätta studier. Dock har
ungdomens hemkommun ett så kallat uppföljningsansvar för ungdomar upp till 20 år. Ofta
kallas det för KAA (kommunernas aktivitets ansvar) och betyder att en uppföljningsansvarig
person, utsedd av kommunen, söker upp så kallade "hemmasittare" som inte arbetar, studerar
eller aktivt söker jobb. Kommunen erbjuder dem olika aktiviteter som till exempel att delta i
något projekt som finns i kommunen, uppmuntra dem att söka till gymnasiet eller motiverar
dem att söka jobb. Om en hemmasittare ännu inte är myndig (inte fyllda 18 år) skall KAA
uppsöka elevens vårdnadshavare.
En elev som söker till gymnasiet och anses vara behörig till en viss gymnasieutbildning, men
inte får plats på grund av för lågt meritvärde, (kallas även för betygspoäng) hamnar eleven på
reservplats. Reservplatser brukar delas ut fram till mitten av september och ibland ännu
längre.
För elever som inte uppnår betyg i alla ämnen är det gymnasiala Introduktionsprogrammen ett
alternativ. Syftet med Introduktionsprogrammen är att öppna upp möjligheter för fortsatta
studier eller visa på olika vägar in i yrkeslivet
Om en elev under sin pågående gymnasieutbildning kommer på att denne vill byta till ett
annat program, är det beslut från rektor på den mottagande skolan (den skola som man vill
byta till) som är avgörande för elevens möjlighet att byta från en gymnasieutbildning till en
annan.
7.1 Lokaler
Verksamheten är lokalmässigt samordnad i och kring Bessemerskolan. Utöver den större
skolbyggnaden, finns en parallell byggnad på Industrivägen 6 med i huvudsak
Introduktionsprogrammen. Men skolan har också många andra olika lokaler i närområdet. Det
är företrädesvis de yrkesinriktade programmen som har specialutformade utbildningslokaler
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vid andra byggnader i skolans närhet. Även om lokalerna är något utspridda äter alla elever
lunch i den gemensamma skolmatsalen.
Elevunderlaget i Sandvikens kommun har en historia av att ha minskat under många år.
Historiskt har elevunderlagets storlek medgivit existensen av två kommunala gymnasieskolor.
Fram till läsåret 2009/10 fanns Hammargymnasiet med inriktning mot de teoretiska linjerna
och Bessemerskolan för tekniska inriktningar och yrkesprogram. När elevunderlagen
minskade togs beslut om att samordna hela gymnasieverksamheten till en sammanhållen
skola. Skolan samordnades helt till läsåret 2009/2010.
Tabell 7.1.1 visar hur elevunderlaget för gymnasieskolan har fluktuerat över tid mellan åren
2007 och 2018. Flest antal elever i gymnasieåldern var det år 2009 med 1 540 elever, för att
fem år senare, år 2014, ha minskat till 1 248 elever. Det vill säga en minskning med 292
elever. I det läget var det inte försvarbart att fortsätta driva två gymnasieskolor i kommunen.
7.1.1 Antal ungdomar i gymnasieålder – Sandvikens kommun

Källa: Procapita BoU, uttag 2018 08 27

Det tog dock inte många år efter inbromsningen och samordningen av den kommunala
gymnasieskolan innan trenden i elevunderlaget vände. Sandvikens kommun har sedan år 2015
en ökande andel av befolkningen i gymnasieåldrarna. Detta har medfört att trycket på den
kommunala gymnasieskolan och dess lokaler i Sandviken har ökat markant de senaste åren.
Lokalanvändningen och utnyttjandegraden av dessa ligger idag farligt nära gränsen för vad
dessa tål. Fortsätter ökningen i elevunderlaget kommer gymnasieskolan i Sandviken inte
kunna ta emot fler elever eftersom lokalkapaciteten inte räcker till i sin nuvarande utformning.
Kommunen som gymnasial utbildningsanordnare kommer då att ställas inför en valsituation
där den (1) tvingas neka behöriga elever en utbildningsplats i Sandviken vilket hänvisar dem
till andra kommunala utbildningsanordnare eller till fristående utbildningsanordnare. Eller (2)
acceptera att elevunderlaget ökar och därmed bygga ut den kommunala
gymnasieverksamheten i Sandviken, både till lokalyta och till antalet utbildningsplatser.
Utöver detta finns det fog för att lyfta fram några andra aspekter som bidrar till det ökade
trycket på gymnasieskolan i Sandviken. Sedan gymnasieskolan i Hofors lades ned, mellan
åren 2014 till 2016, har Sandviken blivit den primära utbildningsanordnare som
gymnasieelever från Hofors söker till. Det finns ett avtal mellan Sandvikens och Hofors
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kommuner om samverkan när det gäller gymnasieutbildning. Allt som allt rör det sig om ett
80-tal elever från Hofors kommun.
Gymnasievalet bland ungdomar är även trendkänsligt. Sedan några år tillbaka har andelen
elever som vill studera på annan ort än Sandviken stagnerat och planat ut. Det finns fler
anledningar till detta men den primära anledningen är att gymnasieutbildningen i Sandviken
har gott renommé och kan visa på goda studieresultat från tidigare elever vid skolan. Sådant
sprider sig när eleverna i årskurs 9 skall välja vart de vill genomföra sin gymnasieutbildning.
En tredje anledning är att gymnasieskolans introduktionsprogram stadigt har växt under en
period och gradvis blivit ett av gymnasieskolans största program. I kapitel 4.5 har vi visat på
en negativ betygsutveckling inom grundskolan i Sandviken och konsekvensen är att fler inte
är behöriga att studera vid gymnasieskolans nationella program. Till detta kommer att ett ökat
antal utrikesfödda i gymnasieålder kom till Sandviken under flyktingkrisen och då främst
hösten 2015 och våren 2016. Dessa ungdomar hade ingen annan möjlighet än att erbjudas
skolgång vid Introduktionsprogrammen.
Sammantaget gör dessa faktorer att den gymnasiala verksamheten har växt mycket under de
senaste åren och att den ser ut att växa ytterligare under de kommande åren. Verksamhetens
lokalbehov ser därmed ut att närma sig ett akut läge inom en snar framtid. Enligt den
kommunala Översiktsplanen finns det byggbara mark i korsningen Stallgatan – Industrivägen.
Detaljplanen behöver ändras och kompletteras inför ett eventuellt nybygge på denna mark,
vilket gör att processen inför en eventuell byggstart kan ta mellan ett till två år.63 En
tillbyggnad av Bessemerskolan skulle innebära ökade möjligheter till ett förändrat antal
utbildningsplatser inom det stora flertalet program och inriktningar för att möta det
kommande behovet.
7.2 Programutbud i Sandviken
I Sandvikens kommun finns tre gymnasieskolor, om man räknar gymnasiesärskolan som en
egen skolform på gymnasienivå. De tre skolorna är det kommunala gymnasiet
Bessemerskolan och Göranssonska skolan, samt gymnasiesärskolan.
- Bessemerskolan
Bessemerskolan är en kommunal gymnasieskola som har 13 nationella program varav sju
yrkesprogram och fem högskoleförberedande program. På skolan finns även
riksidrottsgymnasium (RIG) i bandy och orientering samt nationellt godkända
idrottsutbildningar (NIU) i innebandy och freeskiing. Freeskiing läggs dock ned som
inriktning till läsåret 2019/2020.
Program och inriktningar som erbjuds på Bessemerskolan är:
Högskoleförberedande program:
Ekonomiprogrammet, Ekonomi
Estetiska Programmet, Estetik & Media
Estetiska Programmet, Musik
Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskap
Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskap & samhälle
Samhällsvetenskapsprogrammet, Beteendevetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskap
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Teknikprogrammet, Design & produktutveckling
Teknikprogrammet, Informations- och medieteknik
Yrkesinriktade program:
Bygg- och anläggningsprogrammet, Husbyggnad
Bygg- och anläggningsprogrammet, Mark & anläggning
Bygg- och anläggningsprogrammet, Måleri
Bygg- och anläggningsprogrammet, Plåtslageri
El- och energiprogrammet, Elteknik
Fordons- och transportprogrammet, Lastbil & mobila maskiner
Fordons- och transportprogrammet, Personbil
Fordons- och transportprogrammet, Transport
Handels- och administrationsprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet, Handel & service
Industritekniska programmet, Driftsäkerhet & underhållsteknik
Industritekniska programmet, Produkt & maskinteknik
Industritekniska programmet, Svetsteknik
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Kök & servering
Vård- och omsorgsprogrammet
Det är i sammanhanget viktigt att poängtera att de yrkesinriktade nationella programmen
innefattar 15 veckor arbetsplatsförlagt lärande (APL). APL är ett obligatoriskt inslag i
utbildningen sedan den 1 juli 2011 och finns reglerat i gymnasieförordningen. Huvudmannen
är alltså skyldig att tillse att varje elev vid ett yrkesförberedande program har tillgång till en
APL-plats för att eleven fullt ut skall kunna uppnå de kunskapsmål som läroplan och
kursplaner ställer upp och för att eleven efter fullbordad utbildning skall kunna vara
anställningsbar inom vald bransch.
Introduktionsprogrammen:
Bessemerskolan har också en stor grupp elever inom Introduktionsprogrammen. Syftet med
Introduktionsprogrammen är att öppna upp möjligheter för fortsatta studier eller visa på olika
vägar in i yrkeslivet. Introduktionsprogrammens uppgift är att möta alla de behov som kan
finnas hos ungdomar som av någon anledning inte är behöriga att läsa ett nationellt
gymnasieprogram. På Bessemerskolan erbjuds alla fem inriktningarna inom ramarna för
Introduktionsprogrammen.
PRE - Preparandutbildningen
För den elev som är studiemotiverad och har förutsättningar att nå gymnasiebehörighet på
högst ett år. Eleven kan bli behörig till ett högskoleförberedande program eller ett
yrkesprogram på gymnasieskolan. Men även till Komvux/CVL, folkhögskola m.m.
PRO - Programinriktat individuellt val
För elev som vill läsa tillsammans med elever på ett nationellt yrkesprogram och samtidigt få
möjlighet att läsa de grundskoleämnen denne saknar för fullständig gymnasiebehörighet.
Antagningen sker i mån av plats på yrkesprogrammen.
YRK - Yrkesintroduktion
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För elev som vill bli redo för arbetsmarknaden. Yrkesintroduktionen kan fortgå i ca tre år, och
leder till ett samlat betygsdokument för kurser, APL och praktik.
IA - Individuellt alternativ
För elev som vill studera i sin egen takt för att uppnå gymnasiebehörighet, förbereda sig för
vidare studier eller introduceras mot arbetsmarknaden.
SPR - Språkintroduktion
För elev som är nyanländ till Sverige. Fokus är inriktat på att lära sig svenska och nå
behörighet för vidare studier i gymnasieskolan eller för annan utbildning.
- Göranssonska skolan
Göranssonska skolan har ett specialutformat industritekniskt program som drivs i samarbete
mellan företaget Sandvik AB och Sandvikens kommun. Skolan är ett 3-årigt industritekniskt
gymnasium där elever även har möjlighet att läsa ett utökat program.
Inriktningen är:
Industritekniska programmet, med inriktningarna ”driftsäkerhet och underhåll”,
”processteknik” och ” produkt och maskinteknik”.
- Gymnasiesärskolan
Gymnasiesärskolan är lokaliserad och till viss del integrerad med Bessemerskolans
gymnasieutbildningar. Utbildningen är fyraårig, frivillig och vänder sig till ungdomar med en
intellektuell funktionsnedsättning. Plats i särskolan ges efter psykologisk, medicinsk,
pedagogisk och skolsocial bedömning. I Sandviken finns det för närvarande tre nationella
program och det individuella programmet för elever som behöver en utbildning som är
anpassad utifrån de egna förutsättningarna.
7.2.1 Elevernas sökmönster
Valfriheten att söka gymnasieutbildning i andra kommuner är stor. Det finns skillnader i
villkoren, men sökandet är fritt. Eleverna är fria att söka alla gymnasieutbildningar som
erbjuds i landet. I den egna kommunen söker eleven utbildning i konkurrens med alla elever
som är skrivna i kommunen. Till landets friskolor söker eleven i konkurrens med alla elever
som sökt dit oavsett hemkommun. I dessa fall är man förstahandssökande.
Om det finns samverkansavtal mellan flera kommuner jämställs eleverna från de kommuner
som omfattas av avtalet. För Sandvikens del innebär det att elever från Hofors kommun
jämställs med kommunens egna elever då det finns ett samverkansavtal. Elever från
Sandvikens kommun som söker till Gävle kommuns utbildningsplatser räknas däremot som
andrahandssökande då något samverkansavtal inte existerar. Innebörden av detta är att elever
från Sandvikens kommun i teorin erbjuds plats enbart när det finns ledigt utrymme vid sökt
utbildning. Undantag är estetiska programmet där ett samverkansavtal tecknats våren 2019 på
grund av det låga antalet sökande i båda kommunerna.
Från elever skrivna i Sandviken finns det ett relativt stort antal elever som söker sig till skolor
främst i Gävle, såväl till den kommunala gymnasieskolan som till friskolor. Det finns också
ett antal elever som söker sig till program och inriktningar som inte erbjuds i närområdet.
I Sandviken finns en stark tradition av att välja yrkesinriktade program. Andelen som väljer
dessa program är väsentligt större än i jämförelse med riket i övrigt. Söktrycket på de olika
utbildningsalternativen vid gymnasiet har under de senaste åren ökat. Det är också så att
många programinriktningar blir mer än fulltecknade redan vid förstahandsansökningarna.
Detta får konsekvenser bland de sökande till gymnasiet eftersom det blir svårare och svårare
att komma in på önskad utbildning. Även elever som är behöriga till gymnasiet, men som inte
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har tillräckligt höga meritpoäng för att kunna erbjudas plats vid önskad utbildning, drabbas då
dessa ibland helt hamnar utanför den gymnasiala utbildningen. Sådana elever är heller inte
aktuella för Introduktionsprogrammens verksamheter då de har fullständiga grundskolebetyg.
Alternativet som kvarstår för denna kategori av elever är det kommunala aktivitetsansvaret
(KAA). Just denna grupp är för tillfället inte så stor, men den finns och visar på en stigande
trend.
7.2.1.1 Tabell totalt antal elever i gymnasieålder för åren 2014 till 2017, Sandviken

2014
Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal

2015

2016

2017

1 287 1 365 1 465 1 492

Källa: SCB och Skolverket

Tabell 7.2.1.1 visar hur elevantalet till gymnasiet stadigt har ökat sedan år 2014. Ökningen är
205 elever mellan år 2014 och år 2017. År 2030 förväntas elevunderlaget för gymnasieskolan
öka till 1 591 personer, det vill säga en ökning med ytterligare 99 elever. Till detta kan vi
sedan lägga elever från Hofors kommun och sökande från övriga landet. Dessa motsvarar
cirka 200 elever per år. Därmed kan vi anta att det totala elevunderlaget kommer att ligga
närmare 1 800 elever år 2030.
I tabell 7.2.1.2 anges hur det totala elevunderlaget, med Sandviken som hemkommun, har
fördelats mellan olika gymnasiala utbildningsanordnare för åren 2014 till år 2017. Vi ser att
det stora flertalet väljer att genomföra sin gymnasieutbildning i hemkommunen och att
andelen är relativt konstant över tid. Andelen elever som väljer att genomföra sin utbildning
vid annan kommunal utbildningsanordnare har sedan 2014 ökat med nästan 3 procentenheter
fram till år 2017. När det gäller elever som väljer att genomföra sin gymnasiala utbildning via
en fristående gymnasial utbildningsanordnare varierar det inte mycket över tid utan får sägas
vara relativt konstant. Detta beror delvis på att utbudet av fristående utbildningsanordnare får
anses som begränsat i vårat omedelbara närområde.
7.2.1.2 Tabell procentuell fördelning gymnasievalet för elever med Sandviken som hemkommun för
åren 2014 till 2017
2014

2015

2016

2017

Gymnasieelever i kommunens egna skolor eller kommunalförbunds skolor
i kommunen, andel (%)

63.9

61.6

62.9

61.7

Gymnasieelever som går i fristående gymnasieskola i den egna
kommunen, andel (%)

9.2

8.9

8.7

8.8

Gymnasieelever som går i annan kommuns gymnasieskola, andel (%)

13.4

14.7

15.5

16.3

Gymnasieelever som går i fristående gymnasieskola i annan kommun,
andel (%)

13.1

14.4

12.7

13.2

Källa: Kolada
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I reella tal innebär det att antal elever som gick på gymnasiet i oktober 2017 fördelas enligt
följande:


Kommunal skola egen kommun, cirka 920 elever



Friskola i kommunen, cirka 130 elever



Annan kommuns gymnasium, cirka 240 elever



Annat fristående gymnasium, cirka 200 elever

I tabell 7.2.1.3 redovisas till vilka externa utbildningsanordnare och inom vilka
programinriktningar som gymnasieelever från Sandviken har sökt sig till.64 Totalt har 527
elever aktivt valt att söka sig till andra utbildningsanordnare än Sandvikens kommun. De
enskilt mest populära utbildningsanordnare som elever i gymnasieåldern från Sandviken söker
sig till är Göranssonska skolan och Gävle kommun. Dessa två utbildningsanordnare tar totalt
emot 300 elever eller 57 % av alla elever som söker sig utanför den kommunalt anordnade
gymnasiala utbildningen. Antalet elever som sökt sig till friskolor i närområdet eller i övriga
landet uppgår till totalt 201 elever eller 38 %.
7.2.1.3 Tabell antal elever och val av utbildningsanordnare år 2018
Diverse
YrkesDiverse
friProgram Göranssonska Gävle Praktiska Real Plus Thyréns gymnasiet kommuner gymnasier Totalt

BA
1
10
BF
13
4
EE
4
12
EK
10
4
18
EST
31
1
FT
6
HA
4
13
HT
8
HU
13
HV
7
13
24
IN
137
NA
1
NB
1
11
RL
4
1
SA
26
8
11
TE
7
3
VF
6
VO
6
IM
16
9
2
3
Totalt
137
163
25
42
39
42
Källa: Sandvikens kommuns fil för utbetalning av skolpeng (IKK)

5

3

4

1

3

1
1

3
1
2

1
1
6
3

1
3
1
4

4
4

7
1

4
5

3
23

5
26

2
30

26
18
21
35
34
12
17
8
13
50
145
8
19
5
49
15
6
6
40
527

Att Göranssonska skolan och Gävle kommun är så populära kan främst förklaras via två
faktorer, nämligen utbildningens kvalitet och inriktning, vilket gör dem attraktiva för sökande
från Sandviken. Många som väljer att till exempel genomföra sin gymnasieutbildning vid
samhällsvetenskapsprogrammet i Gävle gör så eftersom Gävle har fler antal
specialinriktningar (exempelvis juridik) som inte erbjuds i Sandviken.
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Statistiken i tabellen gäller för innevarande läsår, 2018/19, och är framtagen från Kunskapsförvaltningens
egna system och inte från officiell statistik från Skolverket eller SCB.
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Vi kan även utläsa av sökmönstret att många elever väljer att genomföra sin yrkesinriktade
gymnasieutbildning hos någon extern utbildningsanordnare. Här kan vi anta att det beror på
den stora konkurrensen och begränsade antalet utbildningsplatser till just dessa utbildningar
vid gymnasiet i Sandviken. Elever som till exempel sökt Bygg och anläggning i Sandviken
men som inte kommit in, har aktivt valt eller tvingats att söka samma utbildning hos någon
extern utbildningsanordnare.
På samma sätt som att elever från Sandvikens kommun söker skolor på annan ort finns
motsvarande strömningar till Sandviken. Tabell 7.2.1.4 anger hur många elever som studerar
vid Bessemerskolan i Sandviken och som har annan hemkommun än Sandviken.
Totalt fanns det, hösten 2018, 185 elever med annan hemkommun än Sandviken vid
Bessemerskolan. Främst är det grannkommunerna som har elever i gymnasieskolan i
Sandviken. Hofors och Ockelbo kommuner har ingen egen gymnasieutbildning varför elever
från Hofors i huvudsak väljer att genomföra sina gymnasiestudier i Sandviken eller Falun.
Ockelboelever väljer gymnasieutbildningar i Gävle eller i Sandviken. Merparten av de som
kommer från andra delar av landet går på idrottsutbildningarna (RIG och NIU). Vi kan även
anta att vissa elever väljer Sandviken utifrån liknande premisser som elever från Sandviken
har när de söker sig till annan utbildningsanordnare, det vill säga kvalitet, utbud och
inriktning. Sökmönstret till gymnasieskolan är i hög grad styrt av utbud och efterfrågan.
7.2.1.4 Tabell antal elever med annan hemkommun än Sandviken
Hemkommun

Antal elever

Hofors

77

Gävle

21

Ockelbo

16

Övriga

71

Totalt

185

Källa: Procapita BoU

Som tidigare har nämnts finns det en stark tradition i Sandviken av att välja yrkesinriktade
program. Andelen elever som väljer dessa program är väsentligt större än i jämförelse med
riket. I tabell 7.2.1.5 kan vi se att hela 44,4 % av elevunderlaget i Sandviken väljer ett
yrkesinriktat program för sina gymnasiestudier. På riksnivå är motsvarande andel 27,2 %. Det
motsatta förhållandet uppstår för de högskoleinriktade programmen. Riksgenomsnittet ligger
på 55.8 % medan procentsatsen för Sandviken är 35 %.
Det finns flera förklaringsfaktorer till detta förhållande men de enskilt mest betydelsefulla är
könsmönster och traditioner. Bruksorter brukar historiskt uppvisa detta mönster och har sin
upprinnelse i att det varit enkelt att direkt efter grundskolan eller gymnasiet få anställning vid
den dominerande industrin på orten. Detta visar sig även om vi synar andelen av den vuxna
befolkningen som har en eftergymnasial utbildning. Medelvärde i Sandvikens kommun när
det gäller andelen av den vuxna befolkningen som har en eftergymnasial utbildning är cirka
33 %. Det är fler kvinnor än män som har en eftergymnasial utbildning, 34 % för kvinnorna
och 23 % för männen.65
Framförallt har det varit männen som valt denna väg vilket har medfört att manliga elever har
valt yrkesinriktade utbildningar för sina gymnasiestudier medan kvinnliga elever har valt
högskoleförberedande gymnasieutbildningar. Mönstret har dock över tid jämnats ut då
samhället har förändrats och kraven på utbildningsnivån har ökat och på sikt kan det antas att
utjämningen fortsätter. För att öka på förändringstakten kan det vara på sin plats att
65
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grundskolan, i samverkan med gymnasieskolan, arbeta mer aktivt för att ändra könsmönstret i
valen till gymnasiet. Arbetet bör även innefatta generella aktiva insatser för att få
avgångselever från grundskolans årkurs 9 att i högre grad välja högskoleförberedande
program än vad de gör idag.
7.2.1.5 Tabell andel elever folkbokförda i Sandviken och fördelning mellan högskoleförberedande,
yrkesinriktade och introduktionsprogram

Källa: Kolada

Vi har tidigare i detta kapitel varit inne på att söktrycket har förändrats den senaste tiden.
Söktrycket till de olika utbildningsalternativen vid gymnasiet i Sandviken har under de
senaste åren de facto ökat. I tabell 7.2.1.6 kan vi se att det totala utbudet av antalet
utbildningsplatser inom de olika gymnasieprogrammen uppvisar små förändringar över tid.
Detta trotts att det totala antalet sökande stadigt från läsåret 2016/17 fram till läsåret 2018/19.
Antalet sökande till Bessemerskolans nationella program har under denna period ökat med
162 personer. Inför innevarande läsår fanns det 496 sökande till 349 utbildningsplatser, det
vill säga ett underskott av utbildningsplatser med 147 platser.
I kolumnen förstahandssökande kan vi se att de vitmarkerade raderna visar på relativ balans
mellan antalet sökande och antalet utbildningsplatser. De brunröda raderna visar på ett
markant underskott i relationen mellan antalet sökande och antalet utbildningsplatser vid
programmen. De gulmarkerade raderna anger de program som har ett högre söktryck än vad
det finns utbildningsplatser. Vi kan även utläsa från tabellen att det i princip är samma
program som över tid har haft ett högre söktryck än vad det har funnits utbildningsplatser.
Skillnaden är att söktrycket till dessa program ökat kraftigt under de senaste två – tre åren.
Tabellen visar även att det är ett par nationella program som inte lockar sökande i den
omfattningen som det finns tillgängliga utbildningsplatser. Estetiska programmet med sina två
inriktningar, Estetik och media och Musik, har sedan tidsseriens början år 2014 aldrig lockat
fullt antal sökande. Till innevarande läsår fanns det totalt 10 sökande till de två inriktningarna
samtidigt som det tillhandahölls totalt 42 utbildningsplatser. Även restaurangutbildningen
uppvisar en liknande trend över tid. Restaurang och livsmedelsprogrammet har under hela
tidsserien uppvisat en stor obalans mellan antalet sökande och antalet utbildningsplatser.
Platserna vid utbildningen fylls i allmänhet upp av personer som sökt utbildningen i andra
hand och som inte kommit in som förstahandssökande. Restaurang och
livsmedelsprogrammet är därför i en något bättre position än vad Estet programmen befinner
sig i.
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7.2.1.6 Tabell statistik Bessemerskolan förändring första handsval per program fördelat över tid
Sökande statistik 1:a handsval

BA-Bygg och Anläggning
EK-Ekonomi
EE-El och Energi
ESEST-Estet Estetik och Media
ESMUS-Estet Musik
FT-Fordon och Transport
HA- Handel och Administration
IN-Industritekniska *
NA-Naturvetenskapliga
RL-Restaurang och Livsmedel
SA-Samhälle
TE-Teknik
VO-Vård och Omsorg

2014 - 2015

2015 - 2016
2016 - 2017
2017 - 20 18
2018 - 2019
Sökande
Sökande
Sökande
Sökande
Sökande
Platser
Totalt
Platser
Totalt
Platser
Totalt
Platser
Totalt
Platser
Totalt
18
23
18
28
18
27
19
21
18
59
32
31
32
12
32
36
32
36
32
30
16
24
16
25
20
16
16
24
16
22
24
18
24
13
24
14
24
23
24
7
18
7
18
12
18
11
18
4
18
4
40
33
25
27
32
34
32
30
32
56
32
31
24
18
25
37
25
47
25
54
16
61
17
65
16
75
16
61
16
99
32
22
32
33
32
25
32
34
32
38
32
17
32
15
32
14
32
17
32
15
32
34
32
50
48
47
48
50
48
43
32
22
32
13
32
24
32
21
32
24
24
27
24
23
24
28
25
42
24
45
348
350
326
334
353
388
351
410
349
496

* Antal sökande inkluderar sökande till Göransonska skolan

Källa: Procapita BoU

En slutsats av denna analys är att det råder en viss obalans mellan utbudet av
utbildningsplatser och vad de sökande efterfrågar vilket är problematiskt ur fler synvinklar.
Dels innebär detta att allt fler behöver söka sig till andra kommunala eller fristående
anordnare av gymnasieutbildningar. Att studera på annan ort kan vara svårt då det innebär
resor till och från utbildningen eller till och med att eleven måste flytta till utbildningsorten.
Det passar en del medan andra inte är mogna för detta och medför i vissa fall att elever
faktiskt avbryter sina gymnasiestudier.
Dels trissar detta upp det genomsnittliga meritvärdet som grundskoleeleverna behöver ha för
att kunna konkurrera om en utbildningsplats. Vilket i sig inte behöver vara problematiskt om
det inte vore så att en majoritet av de gymnasiala utbildningarna i Sandviken föll inom denna
kategori. Effekten blir att den ökade konkurrensen i framtiden kommer att göra så att allt fler
elever inte kommer in på en gymnasieutbildning som de verkligen motiveras av utan att de får
”nöja” sig med deras andra eller tredje hands alternativ. Ytterligare en effekt blir att allt fler
elever, även om de uppfyller alla krav och behörigheter som krävs för att studera vid ett
nationellt gymnasieprogram, kommer att stängas ute från gymnasiala studier eftersom de har
för låga meritvärden. Vi kan redan idag se att sådana effekter har uppstått. I tabell 7.2.1.7 kan
vi se hur utvecklingen har varit sedan år 2014.
7.2.1.7 Tabell andelen elever från grundskolan som står utan gymnasieplats
2014 2015 2016 2017
Elever som avslutat årskurs 9 på våren och som ej återfanns i gymnasieskolan på
hösten, andel (%)

1.9

3.2

3.9

6.9

Källa: Kolada

Procentuellt har andelen elever som avslutade årskurs 9 på våren och som till hösten inte har
kommit in på gymnasiet, trots att de har de nödvändiga behörigheterna, ökat från 1,9 % år
2014 till 6,9 % år 2017. Vi har alltså fått en fem procentig ökning av denna elevkategori under
en treårs period. Bara mellan år 2016 och 2017 steg andelen med tre procent. Dessa elever
hamnar alltså i ett utanförskap som kan bli förödande för deras fortsatta möjligheter till och
motivation för gymnasiestudier.
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I jämförelse med andra kommuner är det en hög andel som inte kommer till gymnasieskolan
för vidare utbildning. Omräknat i faktiska siffror handlar det om cirka 100 unga människor
som tar vägar vid sidan av en gymnasieutbildning. Dessa ungdomar kommer inte heller att
vara kvalificerade för att kunna erbjudas en plats vid gymnasiets Introduktionsprogram då de
faktiskt har gått ut grundskolan med godkända betyg i alla ämnen. Det kvarvarande
alternativet för dessa elever är det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) för ungdomar som
ännu ej fyllt 20 år.
I bästa fall kan en placering inom KAA leda till en praktikplats eller en projektplacering under
tiden de väntar på att kunna söka till ett nationellt program vid gymnasiet nästkommande
läsår. I sämsta fall blir det en lång väntan och hemmasittande till den dag de fyller 20 år och
kan söka till den kommunala vuxenutbildningen för att genom föra sina gymnasiala studier.
7.3 Jämförande kostnader för den gymnasiala utbildningen
Det är av intresse att titta på vad det kostar att bedriva gymnasiala utbildningar eftersom vi i
slutänden kommer att behöva avgöra hur mycket gymnasieverksamheten får kosta och vilket
utbud denna skall ha i kommunen. Några nyckelbegrepp måste först definieras innan vi kan
analysera kostnadsbilden i Sandviken.
Ett begrepp är Riksprislista. Varje program har av Skolverket prissatts utifrån vad
utbildningen i genomsnitt bör kosta per elev och år. Prislistan skall användas av en elevs
hemkommun för att ersätta annan kommun eller fristående utbildningsanordnare för elevens
gymnasiestudier om hemkommunen inte bedriver programmet eller inriktningen i egen regi.
Till exempel om en elev väljer att gå Bygg och anläggning hos en friskola skall
hemkommunen ersätta friskolan med det fastslagna priset per år från riksprislistan, nämligen
127 000 kr per år.
Interkommunal kostnad (IKK) är den kostnad som den kommunala utbildningsanordnaren har
för att bedriva just denna programinriktning. Kostnaden används därefter som prislapp till
andra kommuner då elever, hemmahörande i dessa kommuner, söker till ett gymnasieprogram
i Sandviken. Förenklat kan vi säga att begreppet betyder den ersättning eller kostnad som en
kommun har för att ersätta en annan kommun för en elev som genomför sin utbildning där.
Priset kan variera mellan kommunerna och även från riksprislistan. Variationen uppstår bland
annat för att priset bygger på antalet elever och att antalet elever variera år från år. Priset
formas även utifrån faktorer som investeringar i maskinpark, material, anpassade lokaler och
lärartäthet. Utbildningar som kräver stora materiella insatser och som erbjuds till ett fåtal
elever är därför dyrare att genomföra än utbildningar som kräver små resurser. Därför är
yrkesinriktade utbildningar dyrare än högskoleförberedande.
I tabell 7.3.1 ser vi att Sandviken och Gävle har olika belopp för samma utbildning.
Anledningen till detta är helt enkelt att kostnaderna för att bedriva utbildning skiljer sig något
åt mellan våra kommuner eftersom kostnaderna slås ut på totala antalet elever. Bygg och
anläggning kostar 120 858 kr per elev och år i Sandviken medan samma utbildning i Gävle
kostar 114 989 kr per elev och år. Om en elev från Sandviken väljer att gå Bygg och
anläggning i Gävle betalar Sandviken 114 989 kr per år för denna elevs skolgång, medan det
omvända gäller för en elev från Gävle som väljer att genomföra sin utbildning i Sandviken.
Gävle kommun betalar då Sandviken 120 858 kr per elev och år.
Här är det på sin plats att påpeka att även om en elev väljer att genomföra sin
gymnasieutbildning hos annan, fristående eller kommunal, utbildningsanordnare har
Sandvikens kommun fortfarande kvar kostnaden för eleven. Enligt tabell 7.2.1.3 finns det i
dagsläget 527 elever, med Sandviken som hemkommun, som valt att genomföra sin
gymnasieutbildning hos annan utbildningsanordnare än Sandvikens kommun. Utifrån
riksprislistan, Gävle kommuns IKK och antal elever som väljer annan utbildningsanordnare
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kan vi göra en överslagsräkning och se att den totala kostnaden för dessa elever överstiger 50
miljoner kr per år.
7.3.1 Jämförelse interkommunal kostnad Sandviken/Gävle, total utbildningskostnad per elev och
ort och Riksprislista

Program

IKK
Sandviken
2018

Total kostnad
för elever
IKK Gävle
Sandviken
2018

Total
Kostnad för
kostnad för
alla elever enl.
elever Gävle Riksprislista riksprislistan

BA

120858

4592604

114989

4369582

127000

4826000

EE

120859

4230065

108573

3800055

120000

4200000

EK

88220

6351840

74579

5369688

83200

5990400

ESEST

119504

3824128

95965

3070880

111700

3574400

ESMUS

177228

2126736

123292

1479504

138900

1666800

FT

134670

6060150

129509

5827905

141800

6381000

FTTRA

239850

4317300

160290

2885220

179500

3231000

HA

90902

5635924

86921

5389102

98300

6094600

IN

153906

6310146

171669

7038429

153200

6281200

NA

80383

5224895

79987

5199155

89900

5843500

RL

134467

4571878

119660

4068440

136800

4651200

SA

93016

9301600

75121

7512100

84800

8480000

TE

108886

6642046

87544

5340184

97300

5935300

VO

105828

5608884

89732

4755796

102300

5421900

74 798 196
Källa: Skolverkets Riksprislista, IKK Sandviken och IKK Gävle.

66 106 040

72 577 300

Tabell 7.3.1 ger oss en bild över hur IKK skiljer sig åt mellan Sandviken och Gävle. Vi kan se
att skillnaderna mellan ort och program när det gäller kostnadsbilden inte är så stora. De
yrkesinriktade programmen är dyrare än de högskoleförberedande programmen. Det dyraste
programmet i Sandviken är Estet musik (ESMUS) medan det i Gävle är Industriprogrammet
(IN). Billigast i Sandviken är Naturprogrammet (NA) medan motsvarande i Gävle är
Ekonomiprogrammet (EK).
Den totala årskostnaden är högre i Sandviken jämfört med Gävle. Det skiljer nästan 8,7
miljoner kronor orterna mellan. Sandvikens totalkostnad för elevernas gymnasieutbildning vid
Bessemerskolan ligger väl i linje mot Riksprislistan. Differensen är där enbart dryga 2,2
miljoner kronor.
En anledning till att gymnasieutbildningen kostar mer i Sandviken i en jämförelse med Gävle
och riket är det tidigare nämnda faktumet att Sandviken har fler elever som väljer de
yrkesinriktade programmen än riksgenomsnittet. Fordonsprogrammet har dessutom relativt
nyligen genomfört en upprustning av hela verksamheten, vilket ökar på kostnaderna för just
den utbildningen.
Intrycket av att kostnadsbilden är något högre i Sandviken förstärks ytterligare via en
jämförelse av de totala utbildningskostnaderna per elev för gymnasieskolan mellan Sandviken
och liknande kommuner i landet. Tabell 7.3.2 visar att Sandviken ligger högre än andra
jämförbara kommuner och har gjort så över tid.
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7.3.2 Jämförelse genomsnittlig kostnad per elev i Sandviken och liknande kommuner
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev
Liknande kommuner gymnasieskola, Sandviken,
2017
Sandviken
Källa: Kolada

2015

2016

2017

108 800
140 597

113 073
147 898

120 161
157 176

Slutsatsen blir att gymnasieutbildningen i Sandviken är dyrare i en jämförelse med Gävle,
med jämförbara kommuner och med riket. Att det är så beror främst på att Sandvikeneleverna
i större utsträckning är benägna att välja yrkesinriktade program och att Sandviken därför
också har ett större utbud av just yrkesinriktade program än vad som annars är vanligt.
Samtidigt trycks prisbilden upp, både per program och totalt, på grund av att enstaka program
har ett lågt söktryck vilket ger höga totalkostnader för att erbjuda utbildningen.
7.4 Likvärdighet
Utifrån redogörelsen i kapitel 4 om en likvärdig verksamhet kan vi konstatera att
gymnasieskolan som skolform står inför likartade problem som grundskolan och förskolan.
En faktor som gör att gymnasieskolan ändå får sägas vara något annorlunda är att det enbart
finns en kommunal gymnasieskola vilket gör att problematiken särskiljer sig från övriga
skolformer vid förvaltningen.
Ett exempel på detta är integrations- och segregationsproblematiken. Eftersom det enbart
finns en kommunal gymnasieskolaskola ställs inte föräldrar och elever inför någon
valsituation när de väljer utbildning via den kommunala gymnasieskolan. Detta medför att vi
inte får någon uppdelning, som oftast baseras på boendesegregationen, mellan olika skolor.
Däremot uppstår andra problem, så som hög koncentration av utrikesfödda elever inom
specifika program. Vi har till exempel en klar överrepresentation av utrikesfödda elever vid
gymnasiets Introduktionsprogram. Anledningen till detta är att de kommit till Sverige i
gymnasieåldern och därför inte har tillräckligt hög kunskapsnivå för att påbörja studier vid ett
nationellt program eller så har de kommit in för sent i grundskolan för att hinna klara
godkända betyg för att ta sig in på gymnasiets utbildningar.
En risk som kan komma att bli mer aktuell i framtiden är en effekt av det fria skolvalet som i
sin tur kan leda till ökad segregation vid gymnasieskolan och det är fenomenet med ”white
flight”. Detta innebär att föräldrar och elever gör ett aktivt val och väljer bort skolor med hög
andel utrikesfödda och hög andel elever från hem med låg socioekonomisk ställning. Det
finns ett flertal studier som just pekar på detta problem och att trenden är att detta ökar i
landet.66 För Sandvikens del kan vi konstatera att detta för tillfället inte verkar vara aktuellt då
andelen elever som väljer att genomföra sina studier hos annan kommunal
utbildningsanordnare eller fristående gymnasieskola verkar hålla sig relativt konstant över tid.
Vi kan dock inte utesluta att andel elever som väljer annan utbildningsanordnare, än
Sandvikens kommun, kommer att öka i framtiden vilket i så fall utmanar likvärdigheten i den
gymnasiala utbildning för de elever som blir kvar.
Det fria skolvalet har en mycket större påverkan inom gymnasieskolan än hos de övriga
skolformerna och måste hanteras på ett mer aktivt sätt av skolledningen. Det blir mer naturligt
att arbeta med kvalitetssäkring, verksamhetsutveckling och förtroendeskapande aktiviteter
inom gymnasieskolan eftersom den är konkurrensutsatt. Ur ett likvärdighetsperspektiv är detta
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positivt eftersom brister och problem lyfts fram och åtgärdas. Görs inte detta riskerar
gymnasieprogrammet och skolan att utsättas för elevflykt.
Ser vi till resultatutvecklingen inom gymnasieskolan klarar Bessemerskolan sig bara i en
jämförelse med riket och länet. Elevernas resultat när det gäller utvecklingen av den
genomsnittliga betygspoängen ligger på en högre nivå än för både riket som helhet och för
länet. Tolkningen av denna jämförelse är att utbildningen vid Bessemerskolan håller en god
kvalitet och har en hög likvärdighet.
En anledning till detta är att både lärartätheten och andelen lärare med pedagogisk
högskoleexamen får anses stå sig bra när vi gör en jämförelse med riket som helhet och länet i
övrigt. Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen ligger visserligen lägre än
riksgenomsnittet och länsgenomsnittet men antalet elever per lärare är avsevärt lägre i
Sandviken. Lärartätheten på skolan utgör med andra ord en kompensatorisk faktor gentemot
den lägre andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen.
Det finns dock ett hot mot både den goda resultatnivån och likvärdigheten vid den
kommunala gymnasieskolan i Sandviken och detta är att säkra upp lärarförsörjningen inför
framtida pensionsavgångar. 21 % av den totala lärarkåren vid gymnasieskolan är 60 år eller
äldre och nästan 100 % av dessa innehar också en pedagogisk högskoleexamen. Detta gör att
gymnasieskolans leding står inför ett stort problem då pensionsavgångarna riskerar att urholka
både utbildningens kvalitet och därmed resultatutvecklingen i framtiden. Utbildningarnas
likvärdighet kan med andra ord komma att påverkas negativt.
Skolverket har i rapporter visat på att det just är inom gymnasieskolan som det framtida
behovet av nya lärare är som störst, vilket betyder att konkurrensen om utbildade och
behöriga lärare kommer att vara knivskarp.67
I kapitel 7.2.1 presenteras en tendens som hotar likvärdigheten vid gymnasieskola och det är
att andelen elever som går ut grundskolan med fullständiga betyg, men med för låga
meritpoäng, konkurreras ut från gymnasiestudier. År 2014 var andelen 1,9 % av
avgångseleverna i årskurs 9. År 2017 hade andelen ökat till 6,9 %. Detta är elever som inte
kommer in på något av de gymnasieval som de gjort eller som erbjuds plats vid ett program
som de absolut inte vill gå. Eftersom de har fullständiga betyg har de heller inte möjlighet att
ingå vid gymnasieskolans Introduktionsprogram och den vägen kunna ta sig in på ett
nationellt program. Alternativet för denna grupp är att vänta till nästkommande års
ansökningstillfälle och hoppas att då komma in på det önskade gymnasieprogrammet.
Då elevunderlaget till gymnasieskolan kommer att öka i framtiden, tack vare att elevkullarna
ökar, kommer utslagning även att öka om inget görs. Den enkla lösningen är att när
efterfrågan ökar på gymnasiala utbildningsplatser så måste utbudet av gymnasiala
utbildningsplatser också öka. Vi visade här ovan att utbudet av utbildningsplatser vid
gymnasieskolan i Sandviken mer eller mindre har varit konstant sedan år 2014. Fortsätter
utbudet av utbildningsplatser att vara konstant när antalet sökande ökar så kommer
meritpoängen för att komma in på en utbildning att fortsätta stiga och därmed kommer
andelen elever som inte kommer in även att öka, trots att de har gått ut grundskolan med
fullständiga betyg.
Att som 16 åring konkurreras ut på detta sätt riskerar att försätta dem i ett utanförskap
gentemot sina jämnåriga kompisar och döda deras studiemotivation. Ett år kan tyckas vara en
kort tid men är i många fall helt förödande för den enskilde eleven. Den aktivitet som står
tillbuds för denna kategori elever är det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) men de resurser
som står tillbuds där är små och bygger i hög grad på frivillighet. Konkurrensen att ta sig in
på en gymnasieutbildning skapar ofrivilligt ett system där utbildningsformen inte är till för
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alla och därmed är likvärdigheten hotad. På dagens arbetsmarknad utgör
gymnasieutbildningen en lägsta nivå och är nästan ett måste för att vara anställningsbar.
7.5 Förslag
Ökningen av antalet elever i gymnasieåldern inom Sandvikens kommun kommer att behöva
hanteras. Prognosen pekar på att det kommer att finnas upp mot 200 fler elever år 2030.
Utöver detta innebär ökningen inom grundskolans lägre stadier, under innevarande
prognosperiod, att gymnasieskolan även kan förvänta sig en fortsatt ökning av elevunderlaget
även efter år 2030.
Utifrån den, i kapitlet, gjorda analysen föreslår utredningen att:
-

Bessemerskolan byggs i första hand ut med en ny flygel eller

-

antalet utbildningsplatser utökas generellt, över alla de nationella programmen, med
cirka 300 platser genom att

-

programutbudet utökas med nya program, flera paralleller och inriktningar som idag
saknas i Sandviken

-

antalet nationella program ses över

-

eftersträva ett samverkansavtal som omfattar ett flertal program med Gävle kommun
för att säkerställa att elever som söker sig dit inte hamnar i en situation där de blir utan
en gymnasieplats.

Bessemerskolan fyller idag sina platser, med ett undantag. De estetiska programmen har haft
ett svagt söktryck under flera år. Det ökade trycket på gymnasieskolan i Sandviken innebär att
det blivit allt svårare att komma in på önskad utbildning. Lägsta meritvärde för att komma in
har höjts på de flesta program vilket medför att allt fler kommer att få svårighet att komma in
på en gymnasieutbildning i framtiden. Redan idag finns det ett 100-tal elever som av olika
anledningar står utanför det gymnasiala utbildningsystemet i Sandviken men som är behöriga.
Dessa hänvisas idag till det kommunala aktivitetsansvarets verksamhet i stället för att gå på
gymnasiet.
Det är högts troligt att utvecklingen med allt fler som står utanför det gymnasiala
utbildningssystemet kommer att fortsätta i framtiden om antalet utbildningsplatser förblir det
samma. Förutom att elevunderlaget kommer att öka jobbas det hårt inom grundskolan för att
andelen elever som inte uppnår behörighet att söka till de nationella gymnasieutbildningarna
när de lämnar grundskolan i årskurs 9 skall minska. En sådan utveckling skulle innebära att
andelen elever som idag är hänvisade till gymnasieskolans introduktionsprogram sannolikt
kommer att minska, vilket i sin tur innebär att söktrycket till de nationella programmen ökar
ytterligare och meritvärdena för att komma in på de nationella programmen stiger än mer.
Det finns en ökad risk för att elever, med Sandviken som hemkommun som idag söker sig till
andra kommunala utbildningsanordnare, i framtiden kommer att få det allt svårare att komma
in på sina gymnasieval. Anledningen är att elevunderlaget inom gymnasieskolan ökar över
hela landet och att dessa elever därmed kommer att få det allt svårare att komma in vid sökta
utbildningar då de kategoriseras som andrahandssökande. Att vara andrahandsökande innebär
att de enbart erbjuds plats vid sökt utbildning om det finns platser kvar som inte fylls av
sökande elever från den kommunala utbildningsanordnarens hemkommun. Idag finns det
cirka 200 elever som genomför sina gymnasieutbildningar hos andra kommunala
utbildningsanordnare. Sannolikheten stor att denna kategori av sökande kommer att minska
markant i framtiden och därmed bli hänvisade till att söka till friskolor eller till den egna
kommunala gymnasieverksamheten där de är säkra på att vara förstahandssökande. Inträffar
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detta ökar söktrycket ytterligare till Bessemerskolans utbildningar och kommer att medföra att
meritvärdet för att antas till utbildningarna ökar än mer.
Rent konkret kan därför de dryga 160 eleverna som idag erbjuds utbildning vid Gävle
kommuns gymnasieskola i framtiden bli nekade en plats eftersom söktrycket från elever med
Gävle som hemkommun ökat och Gävle kommun skall då i första hand erbjuda sina egna
elever platserna vid gymnasieutbildningarna. En sådan utveckling är rimlig att anta då Gävle
kommun redan idag flaggar för att de kommer att bli tvungna att bygga ut
gymnasieverksamheten med cirka 1 000 utbildningsplatser på grund av ett högt söktryck och
att prognosen för elevunderlaget pekar på att söktrycket fortsätter att öka fram till år 2030.
Sandvikens kommun behöver därmed vara förberedd på en sådan framtida utveckling och
planera för att bereda dessa elever en plats vid kommunens gymnasieskola.
Likväl att elever med Sandviken som hemkommun söker sig till andra kommunala och
fristående utbildningsanordnare finns det en elevström till Sandviken från andra kommuner.
Dels söker dessa sig till Bessemerskolans program med riksintag och dels är det elever från
Hofors som kommer via ett samverkansavtal då Hofors saknar egen gymnasieverksamhet. Till
starten av höstterminen 2018 fanns det 185 elever vid Bessemerskolan med annan
hemkommun än Sandvikens kommun. Då vi idag har ett högt söktryck till våra kommunala
gymnasiala utbildningsplatser innebär detta att elever med Sandviken som hemkommun dels
söker sig till andra externa utbildningsanordnare och dels inte kommer in då de inte har
tillräckligt höga meritpoäng. Det uppstår därmed en så kallade undanträngningseffekt av
elever från Sandviken. Detta faktum väcker intressanta etiska frågor som vi bör diskutera och
ta ställning till.
Vill vi säkra upp att de kommunala gymnasiala utbildningsplatserna främst går till elever
hemmahörande i Sandvikens kommun, kan det verka konstigt att 185 utbildningsplatser går
till elever med annan hemkommun än Sandviken. För program med riksintag finns inget annat
val än att ansökningsförfarandet är helt öppet för alla elever i hela landet. Det samma gäller
även eleverna från Hofors där det finns ett samverkansavtal. Det alternativ som finns när det
gäller program med riksintag är att lägga ned dessa utbildningar för att frigöra dessa platser
vid de nationella programmen. Detta gäller utbildningar med idrottsinriktningar som till
exempel bandy och orientering.
När det gäller samverkansavtalet med Hofors finns alternativet att säga upp gällande avtal
med hänvisning till att utbildningsplatserna i Sandviken primärt skall gå till elever från
Sandviken. Eleverna från Hofors skulle därmed flyttas från kategorin ”förstahandssökande”
till ”andrahandsökande”, vilket skulle betyda att antalet utbildningsplatser för elever från
Sandviken utökades då kommunens ”egna” elever främst erbjuds dessa utbildningsplatser.
Vill huvudmannen inte göra sig av med program med riksintag eller säga upp
samverkansavtalet med Hofors för att i första hand erbjuda de existerande
utbildningsplatserna vid Bessemerskolan till elever hemmahörande i Sandviken så måste
huvudmannen fundera på andra lösningar som inte väcker samma etiska frågeställningar.
Minskar antalet elever som väljer att genomföra sin gymnasieutbildning hos annan
utbildningsanordnare än Sandvikens kommun innebär detta att kostnaden för dessa elever
sjunker men kostnaden försvinner däremot inte eftersom kostnaden läggs på den egna
gymnasieverksamheten. Hur vi än vrider och vänder på frågan kommer kostnaden för den
kommunala gymnasieskolan då elevantalet ökar att finnas kvar, vare sig utbildningen ges i
egen regi eller utförs av annan kommunal eller fristående utbildningsanordnare. En värdering
som då måste göras är om skattemedlen för gymnasial utbildning skall läggas på egen
verksamhet eller om den skall läggas på att köpa den från andra anordnare.
Skall gymnasieskolan i Sandviken inte utvecklas till att vara en verksamhet som enbart är till
för högpresterande elever måste antalet utbildningsplatser utökas dels för att klara
expansionen i elevunderlaget och dels för att minska utslagningen av elever med behörighet
till gymnasiestudier. Det är dock svårt att beräkna antalet platser som då kommer att behövas.
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Utgår vi från ovan gjorda redogörelse så kan det röra sig om så många som 500
utbildningsplatser. Realistiskt är dock att planera för en utökning av antalet utbildningsplatser
med 300.
Utgår vi från hur söktrycket fördelar sig mellan högskoleförberedande och yrkesinriktade
utbildningar så bör antalet utbildningsplatser vid de yrkesinriktade utbildningarna öka
procentuellt mer än de högskoleförberedande programmen. Inom vissa programinriktningar
av de yrkesförberedande utbildningarna så indikerar söktrycket att dessa borde fördubblas för
att kunna hantera efterfrågan. När det gäller utvidgningen av utbildningsplatser vid de
yrkesförberedande programmen behöver det tas hänsyn till hur möjligheterna att förse
eleverna med APL-platser ser ut. Utan tillräcklig möjlighet till APL vid de yrkesförberedande
programmen kommer utbildningarna inte kunna leva upp till kraven i gymnasieförordningen
där 15 veckor APL gjorts obligatoriskt. En utvidgning av antalet utbildningsplatser vid de
yrkesinriktade programmen är därför helt beroende av om det går att ta fram lika många APLplatser som nya utbildningsplatser.
Även de högskoleförberedande utbildningarna bör utökas när elevunderlaget ökar eftersom
detta betyder att andelen sökande till dessa även kommer att öka över tid. För att öka intresset
att söka till de högskoleförberedande programmen behövs riktade insatser göras under
elevernas tid på högstadiet för att avdramatisera och locka avgångseleverna i årkurs 9 att söka
till dessa. Här behöver lärare och studie- och yrkesvägledare utarbeta en modell för att
informera och entusiasmera eleverna att söka till de högskoleförberedande programmen.
Mycket görs redan idag men mer kan göras.
I Sandviken finns det ett stort söktryck på de yrkesinriktade programmen. Konsekvensen av
detta är bland annat att gymnasieskolan i Sandviken har relativt höga kostnader. Detta för att
de yrkesinriktade programmen har höga lokal- och utrustningskostnader samtidigt som
kostnaden slås ut på mindre undervisningsgrupper. En utökning av de yrkesinriktade
programmen kommer därmed att innebära ökade kostnader då dessa program har höga krav
på lokaler, utrustning, material och personal. Kostnaden för att utöka de
högskoleförberedande programmen är inte lika stor då de är mindre resurskrävande till sin
natur.
Då en utökning av antalet utbildningsplatser vid de befintliga programmen och dess
inriktningar är ett måste är det minst lika viktigt att undersöka möjligheten att bredda antalet
program och inriktningar för att möta efterfrågeökningen. Ett sådant exempel är att återstarta
Barn och ungdomsprogrammet i Sandviken. Programmet togs bort för ett antal år sedan för att
bland annat harmonisera med utvecklingen på arbetsmarknaden där barnskötaryrket ansågs
försvinna i framtiden. Med den brist som idag finns på förskollärare i landet har det återigen
blivit attraktivt att anställa individer med en barnskötarutbildning från gymnasiet.
Även om gymnasieskolan i Sandviken står inför problemet med att bereda fler sökande plats
är det även så att det finns program som år från år går med tomma platser, samtidigt som
kostnaden för att bedriv utbildningen är relativt hög. Om inte söktrycket ökar med tiden bör
det vara aktuellt att se över programmens nuvarande utformning eller rent av deras existens.
Det är slöseri med resurser att planera utbildning för 42 elever inom estetprogrammen när det
endas finns 10 sökande till dessa platser. Ett första steg bör vara att skära ned antalet
tillgängliga platser. Efterfrågan bör styra utbudet.
Med tanke på att många elever, med Sandviken som hemkommun, söker sig till Gävle
kommun för sina gymnasiestudier och att Gävle kommun även har ett högt söktryck vid sina
gymnasieutbildningar, så bör det finnas ett intresse från båda kommunerna att i framtiden
samverka för att kunna erbjuda elever från hemkommunerna ett brett utbud av program,
inriktningar och utbildningsplatser så att behöriga elever har möjlighet att erbjudas utbildning
vid orterna. Om elevströmmarna kan gå åt båda hållen bör andelen elever som inte kommer in
vid sökta gymnasieprogram minska och hållas nere till ett minimum. Möjligheten till ett
samverkansavtal mellan kommunerna bör därför undersökas utförlig.
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Kommunen står därmed inför ett vägval. Antingen måste antalet utbildningsplatser utökas för
att hantera det ökande söktrycket till de nationella gymnasiala utbildningarna i Sandviken
eller så måste ett principbeslut tas som stipulerar att programutbudet, antalet
utbildningsplatser och kostnaden för att bedriva gymnasial verksamhet hålls konstant och där
en hög konkurrens om dessa platser accepteras fullt ut. Vägvalet innebär att kostnaderna för
det ökande antalet elever kommer att öka vilken väg vi än väljer. Vidare innebär ett sådant
vägval att ett beslut måste tas om enbart elever med Sandviken som hemkommun skall
erbjudas plats vid gymnasieskolan och dess nationella programutbud eller om elever, främst
från Hofors, med annan hemkommun än Sandviken skall erbjudas utbildningsplats på samma
sett som det görs idag.
Skall lösningen följa sökmönstren behövs en utökning av antalet platser vid de yrkesinriktade
programmen prioriteras men även de högskoleförberedande utbildningsplatserna behöver
utökas då antalet sökande till dessa program på sikt kommer att öka mer än vad som det idag
finns platser till. För att klara en sådan målsättning behövs det mer lokalyta för
gymnasieverksamheten i Sandviken. Med nuvarande dimensionering av lokalytorna klarar
Bessemerskolan sin dagliga verksamhet men inte mer. Slutsatsen blir att det behövs byggas
nya lokaler om den gymnasiala verksamheten skall tillåtas växa för att klara av ovanstående
argumentation. Byggbarmark finns i hörnet Stallgatan – Industrivägen. En sådan tillbyggnad
av Bessemerskolan skulle dels innebära att antalet lärosalar utökas som helhet och dels
innebära att redan existerande lokaler kan användas för att skapa fler utbildningsplatser vid de
yrkesförberedande programmen. Väljes detta alternativ finns även möjlighet till
samlokaliserings- och samordningsvinster med kommunens vuxenutbildning, CVL, då denna
är i ett kraftigt behov av nya lokaler.68 Blir beslutet att gymnasieverksamhetens nuvarande
kostym är tillräcklig stor för att bedriva en god gymnasial utbildning för kommunens
gymnasieelever är ingen tillbyggnad av nya lokaler nödvändig.
Ett kostnadseffektivt, men sannolikt inte möjlig, sätt att utöka lokalytorna vore att återigen
öppna Hammargymnasiet. Främsta anledningen till att dessa lokaler i centrala Sandviken
övergavs var det vikande elevunderlaget men när nu elevunderlaget åter ökar räcker helt
enkelt inte platserna till vid Bessemer. De mer teoretiska ämnena skulle därmed kunna flyttas
över till Hammar medan de yrkesinriktade blir kvar vid Bessemer. En sådan förändring skulle,
förutom att utöka lokalytan för gymnasieskolan som helhet, även öppna upp lokalytor på
Bessemer för en utökning av antalet yrkesinriktade utbildningsplatser. Bessemerskolan skulle
även kunna överge lokalerna på Industrivägen 6 som verkar vara behäftade med
arbetsmiljörelaterad problematik, trots att en rad insatser har gjorts för att rusta upp och sanera
den invändiga fysiska arbetsmiljön.
Det finns några omedelbara nackdelar med en återöppning av Hammargymnasiet. En är att
gymnasieutbildningen i Sandviken inte längre blir en sammanhållen skolform vid en skola,
vilket kan leda till att kollegialiteten mellan personalen försämras eftersom de separeras från
varandra. Även ledningsstrukturen och administrationen kan komma att behöva förändras och
utökas då vi får två gymnasieskolor istället för en. Dessutom står inte dessa lokaler tomma
idag. Idag återfinns förskolan Flygande draken på området och även kommunens SFIundervisning är inrymd i lokalerna. Viss del av lokalytan disponeras av Kulturskolans
verksamheter. Att flytta förskoleverksamheten är idag inte aktuellt, utifrån den tidigare
redogörelsen i denna utredning. Det blir inte heller lätt att flytta på SFI då den tillhör en annan
förvaltnings verksamhetsområde men även då det i praktiken inte finns andra
ersättningslokaler för en så pass omfattande verksamhet som SFI. Kulturskolans verksamhet
ligger under Kultur- och fritidsförvaltningen och är intimt förknippad med begreppet
”Kulturcentrum” och dess nybyggda lokaler ut mot Storgatan. Det är därmed svårt att
För en mer utförlig diskussion och analys av eventuella samordningsvinster mellan gymnasieskolan och
vuxenutbildningen i Sandviken hänvisar vi till den separata, och i viss mån parallella, utredningen
”Verksamsamhetsmässig samordning mellan gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen”.
Utredningen är initierad av Sandvikens kommundirektör.
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överblicka hur mycket lokalyta som faktiskt skulle kunna utnyttjas om en eller fler
verksamheter skulle kunna erbjudas ersättningslokaler och flytta ut. Sannolikt är det bara SFI
som eventuellt skulle kunna erbjudas andra lokaler för sin fortsatta verksamhet, vilket i så fall
skulle kunna visa sig vara otillräckligt för att fullt ut täcka upp det framtida behovet av
undervisningslokaler för gymnasieskolan i Sandviken.
7.6 Pedagogiska effekter
Byggs antalet utbildningsplatser ut säkerställs att behöriga elever bereds plats vid ett
nationellt gymnasieprogram. Skollagens intention om likvärdig tillgång till utbildningsplatser
uppfyllts därmed.
I ett större sammanhang torde det också vara lättare att skapa förutsättningar för att bygga
motivation och framtidstro bland eleverna om valmöjligheterna utökas. Detta genom att det
kan ges ett större utbud inom de flesta områden vad gäller undervisning.
För att detta ska bli verklighet krävs att alla nivåer tar sitt ansvar för planering av såväl
organisation som lokaler.
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