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Barn som är bosatta i Sverige har rätt till utbildning. Skolplikten ska börja 
fullgöras i förskoleklassen och därefter fullgöras i grundskolan och gäller 
alla barn med få undantag. Kommunen är skyldig enligt skollagen att 
ansvara för att utbildning i grundskolan i den omfattning som krävs för 
att alla i kommunen ska beredas skolgång och fullgöra sin skolplikt. 
Skolan ska enligt skollagen vara likvärdig och alla elever har rätt till 
utbildning av hög kvalitet. Verksamheten ska enligt lagen bedrivas i 
ändamålsenliga lokaler.  

Förskolan och skolan är en viktig arena för lärande och utveckling men 
också för att främja goda uppväxtvillkor. Att avsluta grundskolan med 
behörighet till gymnasieskolan är en stark skyddsfaktor för god 
hälsa. Förskolan och skolans uppgift är att ge alla elever bästa möjliga 
utbildning. Skolans viktigaste bidrag till Arboga kommuns framtida 
tillväxt är en god kvalitet på utbildningen för att ge barn och ungdomar en 
god start i livet.  

Skollagen anger att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet (Skolverket, 2020). Bestämmelserna i skollagen har 
fokus på att kunskap från vetenskapliga studier och erfarenheter och 

Skollagen (2010:800) 

 

Syftet med utbildningen inom skolväsendet 

4 §   Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och 
elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den 
ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt 
en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och 
förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 
samhället vilar på. 

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. 

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen 
främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till 
aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer 
och medborgare. 
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kunskaper från de professionella ska vara grunden för allt arbete i 
förskolan och skolan (Skolverket 2020 Att ställa frågor och söka svar) 

För att det ska vara möjligt att erbjuda en god utbildning till alla barn och 
ungdomar i Arboga så är en förändring av skolstrukturen nödvändig.   
 
Arboga befinner sig i en situation med ett gott ekonomiskt resultat år 
2020–2021 men med ekonomisk mer ansträngd situation på sikt. Samtidigt 
ökar behoven av välfärdstjänster. Befolkningsförändringen är en av de 
stora utmaningarna, utvecklingen som pågår fortsätter de kommande 
åren. Utvecklingen innebär att kostnaderna för demografin ökar snabbare 
än intäkterna. 
 
Det är viktigt med prognoser av befolkningen. Syftet med prognosen är 
främst att belysa kommunens befolkningsutveckling i olika åldersklasser 
vid oförändrad, minskad eller ökad befolkning. Resultaten är avsedda att 
ge underlag för planering och dimensionering inom bland annat skola, 
barnomsorg och äldreomsorg. 

Arbogas prognos just nu är en oförändrad totalbefolkning (KS 146/2021–
013). Under 2021 ökade dock befolkningen med 61 personer totalt. I 
åldersgruppen för elever i grundskolan (6–15 år) var ökningen totalt 34 
personer mellan 2020 och 2021. Ny befolkningsprognos finns ännu inte 
tillgänglig, beslut förväntas i slutet av mars 2022. Vi ser tydliga 
förändringar mellan åldersgrupperna vilket påverkar såväl 
kostnadstrycket som behovet av verksamhetslokaler inom förskola och 
skola. Fram till år 2030 kommer Arbogas befolkning minska i 
förskoleåldern 1–6 år med 60 barn och i grundskoleålder 7–15 år öka med 
133 personer enligt befintlig prognos (KS146/2021–013).   

Resultatet av lokalresursplaneringen kan innebära investeringar av 
skiftande storlek. Utmaningen för den strategiska lokalresursplaneringen 
är att matcha den framtida demografiska utvecklingen med 
ändamålsenliga lokaler. 

Utbildningen i förskolan och skolan ska ta hänsyn till alla barn och elevers 
olika behov, där strävan är att uppväga skillnader i deras förutsättningar. 
Ett förhållningssätt som utgår från att alla kan lyckas är en förutsättning 
för detta. Nyckelbegreppet är en inkluderande lärmiljö som förenar både 
kunskaper och lärande med trygghet och stöd.  
 

1.1 Uppdraget från nämnden 

Barn och utbildningsnämnden gav 2019 förvaltningen i uppdrag att 
utreda hur en framtida effektiv skolorganisation skulle kunna se ut. Med 
effektiv skolstruktur avses i detta sammanhang, att avsatta medel till 
största delen ska hamna där de får bäst effekt kopplat till elevers lärande.  
Den framtida skolorganisationen ska beakta att indelning i  låg- (åk f-3), 
mellan- (åk 4-6) och högstadium (åk 7-9) införts i skollagen.  
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Den nya organisationen ska också ge förutsättningar för enheterna att 
bedriva en kvalitativ skolverksamhet med ekonomi i balans så att avsatta 
medel till största delen ska hamna där de får bäst effekt kopplat till elevers 
lärande.  
 
Inför inriktningsbeslut om en ny grundskola som ska ersätta 
Gäddgårdsskolan gav Kommunstyrelsen uppdrag om att uppdatera 
skolorganisationen från 2019 (KS 54/2022-91). Uppdateringen avgränsas 
därför till grundskola och grundsärskola. Övriga verksamhetsområden 
föreslås uppdateras under hösten 2022.  
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2 Bakgrund och forskning 

2.1 Skolans juridifiering  

Stephan Rapp och Peter Skoglund på Jönköpings University har skrivit en 
rapport om hur juridifieringen av skolväsendet förändrats (2017).  
Förskolans och skolans verksamheter styrs av en betydande juridisk 
reglering. Skolan som myndighet styrs av skollagen, kommunallagen, 
förvaltningslagen, lagen om offentlighet och sekretess, 
diskrimineringslagen, lagen om Förenta nationernas konvention av 
barnets rättigheter med flera. Utöver detta tillkommer en stor mängd 
författningar som styr skolans verksamheter såsom till exempel 
skolformsförordningar, läroplaner med kursplaner och allmänna råd. En 
starkare central styrning med fokus på en enskilda elevens rättigheter med 
syfte att säkerställa och värna likvärdighet och elevernas kunskaps-
utveckling har pågått under flera år. 
 
Den tydligare lagstiftningen, inrättandet av Skolinspektionen, läroplaner 
med kursplaner, styrning av verksamheten genom riktade statsbidrag och 
beslutade kompetensutvecklingsinsatser är exempel på hur staten allt 
tydligare styr verksamheterna.  
 
I skollagen anges att en eller flera nämnder ska fullgöra uppgifterna i 
lagen och vara huvudman för de kommunala förskolorna och skolorna. 
Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med 
skollagens bestämmelser. Huvudmannen ska utse en eller flera skolchefer 
som ska biträda huvudmannen och säkerställa att verksamheten bedrivs 
enligt lagar och förordningar.  
 
Juridifieringen av förskolan och skolan innebär att skollagen tydligt styr 
befogenheter för rektorer och lärare. Juridifieringen innebär också att 
lagstiftaren av rättssäkerhetsskäl relativt detaljerat reglerat många 
processer såsom till exempel särskilt stöd, behörighets- och 
legitimationskrav för lärare, obligatorisk professionsutbildning för 
rektorer och disciplinärenden för elever. Till detta läggs även utökade 
möjligheter till överklagande hos förvaltningsrätten och Skolväsendets 
överklagandenämnd.  
 
Enligt Stephan Rapp och Peter Skoglund (2017) är skolområdet det 
kommunala verksamhetsområde som är mest reglerad av staten genom 
lagar, förordningar, myndighetsföreskrifter och allmänna råd. Det innebär 
att den kommunala huvudmannen är starkt begränsad att ta egna initiativ 
och göra egna prioriteringar. Skolinspektionen har lyft fram problem med 
att lokala beslut trängt undan eller åsidosatt krav som finns i 
lagstiftningen. Skolinspektionens årsrapport 2015 kritiserar att vissa 
huvudmän satt mål som skymmer de nationella målen eller har lägre 
förväntningar än att elever lägst ska nå kunskapskraven.  
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Bara under våren 2022 har eller ska regeringen lämna 11 propositioner 
inom skolområden som direkt påverkar hur verksamheten ska bedrivas 
och styras.  

• Förskola för fler barn 

Öka deltagandet i förskolan, språkutvecklande insatser  

• Ökad likvärdighet för skolhuvudmän 

Förslag som rör ersättning till fristående skolor 

• Ett mer likvärdigt skolval  

Förslag om allsidig social sammansättning  

• Dimensionering av gymnasial utbildning för en bättre 

kompetensförsörjning  

Matchning av elevers efterfrågan och arbetsmarknadens behov, 

krav på samverkansavtal 

• Ökade möjligheter till grundläggande behörighet för elever på 

gymnasieskolans yrkesprogram  

Grundläggande behörighet ingår i grundupplägget, 

yrkesprogrammen utökas 

• Mer tid till lärande – extra studietid och utökad lovskola  

Studietid om 2 timmar/vecka, obligatorisk lovskola utökas för 

årskurs 9 

• Resursskolor och tilläggsbelopp för särskilt stöd  

 Förslag enligt BP 2022: möjlighet att inrätta kommunala 

resursskolor 

• Elevhälsa och stärkt utbildning för elever med intellektuell 

funktionsnedsättning  

Förslag enligt BP 2022: insatser för stärkt elevhälsa, särskilt stöd, en 

garanti för tidiga stödinsatser i grundsärskolan 

• Skolans arbete med trygghet och studiero  

Förslag om ökad statlig styrning av det systematiska 

kvalitetsarbetet, tydligare skrivningar om trygghet och studiero i 

skollagen, ökade möjligheter att omhänderta mobiltelefoner 

• Tydligare krav på fristående förskolor, skolor och fritidshem med 

konfessionella inslag  

Skärpta regler för konfessionella inslag i skolan, bl.a. införs ett 

demokrativillkor vid ansökan och tillsyn 

• Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande 

Ett antal förslag som syftar till att kraftigt öka antalet valideringar, 

även en ny definition av validering i skollagen föreslås 

Flera av dessa propositioner kommer få konsekvenser för hur skolan i 
Arboga behöver förändras på både kort och lång sikt.  
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Till exempel ger propositionen Ett mer likvärdigt skolval förslag om hur 
huvudmännen ska öka likvärdigheten i skolorna och minska 
segregationen genom att skapa allsidig social sammansättning i förskolor 
och skolor.  
Det föreslås bland annat att huvudmän för förskoleklass och grundskola 
ska så långt det är möjligt aktivt verka för en allsidig social 
sammansättning av elever på sina skolenheter, och, om en sådan är 
uppnådd, vidta sådana åtgärder som behövs och är möjliga att vidta för 
att upprätthålla en sådan sammansättning. Lagändringarna i fråga om 
allsidig social sammansättning och urvalsgrunder för kommunala och 
enskilda huvudmän föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.  
 

2.2 Skolverkets lägesbedömning 

Vartannat år genomför Skolverket en lägesbedömning (Skolverket, 2020) 
med syfte att ge en samlad bild av situationen i skolväsendet, inklusive 
utvecklingstrender och fördjupade analyser. Den samlade bedömningen 
är att utvecklingen inom skolväsendet är positiv. Det går bra för de allra 
flesta eleverna i svensk skola och skolan är på rätt väg när det gäller 
kunskapsresultaten. Det återstår dock mycket att göra för att fler elever, 
oavsett bakgrund, ska ges möjlighet att nå de nationella målen och 
utvecklas så långt som möjligt. Där lyfts också områden fram som är 
särskilt angelägna att prioritera framöver. Rapporten ger ett underlag för 
utvecklingsarbete lokalt hos landets skolhuvudmän. Den senaste 
lägesbedömningen gjordes 2020 och där anger Skolverket tre 
huvudsakliga utvecklingsområden för svensk skola; 

- Styrning och ledarskap 

- Lärarförsörjning 

- Skolsegregation 

 

2.2.1 Styrning och ledarskap 

Statens styrning av skolan är i delar mycket detaljerad vilket sammantaget 
riskerar att minska huvudmännens möjligheter att bedriva verksamheten 
så ändamålsenligt som möjligt utifrån de egna förutsättningarna. 
Styrningen har ibland varit kortsiktigt med snabba förändringar i 
regelverket samt många och tillfälliga satsningar vilket försvårat den 
långsiktiga utvecklingen av skolan. Skolverket menar att den statliga 
styrningen riskerar att samlat motverka sitt eget syfte och minska effekten 
av enskilda satsningar. De menar att många huvudmän har en väl 
fungerande och effektiv styrning men att skillnaderna är stora i 
ansvarstagande och förmåga att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete 
och därmed en effektiv skolutveckling. Rektors förmåga att utöva ett 
pedagogiskt ledarskap varierar, vilket innebär att förutsättningarna för 
lärarna att utveckla och bedriva undervisning av god kvalitet är olika.  
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En avgörande betydelse för möjligheterna att tillgodose barns och elevers 
rätt till utbildning och undervisning av god kvalitet är att fördelningen av 
resurser. Skolverket menar att långt ifrån alla kommuner fördelar resurser 
utifrån barn- och elevers behov och att man inte följer upp eller utvärderar 
sina resursfördelningssystem och följer upp vilka effekter de får. De 
menar att det därför i många fall saknas underlag för den lokala politiska 
diskussionen och beslut om hur resurser ska fördelas.  
 

Skolverkets bedömningar inom styrning och ledarskap  

- Regeringen bör samla skolans aktörer kring tydliga och 

uppföljningsbara målsättningar för ut hur skolan ska utvecklas 

framåt (nationella målsättningar för en mer långsiktig styrning) 

- Regeringen bör skapa förutsättningar för ökad statlig närvaro och 

ökat statligt ansvarstagande på regional nivå 

- Huvudmän, skolchefer och rektorer måste säkerställa att 

utbildningen styrs utifrån en tydlig roll- och ansvarsfördelning 

samt att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete med grund i 

forskning och beprövad erfarenhet.  

 

2.2.2 Lärarförsörjning 

Andelen lärare och förskollärare med pedagogisk högskoleexamen har 
generellt sett minskat de åren. Elevernas tillgång till utbildade lärare 
skiljer sig beroende på vilken skola de går i och vilken 
utbildningsbakgrund deras föräldrar har. På skolor med större 
utmaningar är kompetensen bland lärarna generellt sett lägre. Under de 
närmaste åren kommer det finnas ett ökat behov av lärare och antalet 
examinerade kommer inte motsvara behovet. Utvecklingen oroar då 
förutsättningen för en likvärdig skola och undervisning av god kvalitet är 
att alla barn och elever får möta kompetenta och behöriga lärare och 
förskollärare.  
 

Skolverkets bedömningar inom lärarförsörjning 

- Regeringen bör säkerställa ett strategiskt och långsiktigt arbete för 

att säkra lärarförsörjningen 

- Regeringen, huvudmän och rektorer behöver verka för långsiktiga 

och goda förutsättningar för kompetensutveckling, 

behörighetsgivande fortbildning och kollegialt lärande.  

 

2.2.3 Skolsegregation  

Skolsegregationen har tilltagit i Sveriges grundskolor de senaste femton 
åren och sammansättningen av elever blir alltmer uppdelade. Skillnaden i 
resultat mellan olika skolor har ökat, till stor del beroende på den 
tilltagande skolsegregationen. Hur elevsammansättningen ser ut på den 
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skola eleven går i får allt större betydelse för elevens resultat. 
Skolsegrationen har en negativ påverkan på likvärdigheten och riskerar 
att försämra skolans förmåga att kompensera för elevernas skilda 
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Det drabbar elever med 
mindre gynnsam bakgrund hårdast.  
 

Skolan har ett viktigt uppdrag i att kompensera för skillnader i barns- och 
elevers förutsättningar och främja en allsidig elevsammansättning. För att 
skolan ska vara en sammanhållande kraft i ett demokratiskt samhälle är 
det viktigt att elever med olika bakgrund möts och får möjligheter att 
skapa gemensamma erfarenheter och förståelse för varandra.  
 

Skolverkets bedömningar inom skolsegregation 

- Regeringen gör vidta fortsatta åtgärder för att motverka 

skolsegregationen 

- Huvudmän och rektorer måste fördela resurser och i högre 

utsträckning vidta kompensatoriska åtgärder utifrån elevgruppers, 

förskolors och skolors olika förutsättningar och behov 

- Staten, huvudmän och rektorer bör rikta insatser mot det som leder 

till förändring och förbättring i klassrummet.  

 

2.3 Skolsegration försvårar elevernas rätt till en likvärdig 
utbildning 

Betänkandet En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och 

förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28) ger förslag om hur 
huvudmännen öka likvärdigheten i skolorna och minska segregationen 
genom att skapa allsidig social sammansättning i förskolor och skolor.  

Det föreslås bland annat att huvudmän för förskoleklass och grundskola 
ska så långt det är möjligt aktivt verka för en allsidig social 
sammansättning av elever på sina skolenheter, och, om en sådan är 
uppnådd, vidta sådana åtgärder som behövs och är möjliga att vidta för 
att upprätthålla en sådan sammansättning. Lagändringarna i fråga om 
allsidig social sammansättning och urvalsgrunder för kommunala och 
enskilda huvudmän föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.  
 
I de första PISA-undersökningarna bedömdes att det svenska 
skolsystemet var mer likvärdigt än de flesta länderna i OECD. Sedan 2009 
bedöms Sverige vara ett genomsnittsland gällande likvärdighet och 
mindre likvärdigt än de nordiska länderna. Familjebakgrundens betydelse 
för resultaten i skolan är stor och har ökat. Spridningen av 
kunskapsresultaten mellan olika skolor har kraftigt ökat. Ökade skillnader 
mellan skolornas resultat beror till stor del på den ökade 
skolsegregationen. Det finns en risk att skolsegregationen påverkar 
skolans kompensatoriska förmåga. Skolkommissionen Samling för skolan 
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(SOU 2017:35) menar att skolsegrationen är en systemsvaghet i den 
svenska skolan. Skolverkets lägesbedömning från 2020 menar att vilken 
skola som eleven går i får allt större betydelse för elevens resultat. Elever i 
skolor med många elever med sämre förutsättningar når generellt sett 
sämre kunskapsresultat. Insatser för att minska skolsegregationen krävs 
för att alla barn ska nå målen för utbildningen. 
 

 

2.4 Att leda för elevers måluppfyllelse 

Rektor är ansvarig för hela verksamheten i förskolan och skolan. I 
skollagen framgår statens förväntningar på skolans ledning. Det framgår 
att det pedagogiska arbetet vid förskolor och skolor ska ledas och 
samordnas av en rektor. Rektorn beslutar om sin enhets inre organisation 
och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens och 
elevernas olika förutsättningar och behov. 
 
I läroplanerna för grundskolan och förskolan framgår att rektor, som 
pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal på förskolan och 
skolan, har det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet 
inriktas på de nationella målen.  
 
Det är ett stort ansvar som vilar på rektor och därför måste det skapas 
förutsättningar att hålla sig förtrogen med verksamheten och leda lärares 
arbete med att utbilda barn och eleverna mot målen. Beprövad erfarenhet 
visar att skolor där rektor utövar ett tydligt pedagogiskt ledarskap har 
bättre ordning, lärare upplever i större utsträckning att de har ett ansvar 
för elevernas inlärning, samarbete mellan lärare och mellan lärare och 
föräldrar fungerar bättre samt att lärarna arbetar differentierad 
undervisning. 
 
Att ha ledningsansvar för flera förskolor och skolor påverkar rektors 
ledningsmiljö ur flera aspekter. Ett nära ledarskap blir svårare att utöva då 
rektor blir mindre närvarande när man måste dela sin tid mellan flera 
enheter. Vi vet idag att ledarskapet är den faktor som näst efter lärarens 
undervisning har störst påverkan på elevernas lärande (Håkansson och 
Sundberg 2018). Varje skolenhet ska enligt skollagen bedriva ett 
systematiskt kvalitetsarbete som ska involvera såväl medarbetare som 
elever och vårdnadshavare. Enligt arbetsmiljölagen ska också ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivas på alla arbetsplatser. En rektor 
med flera enheter inom sitt ansvarsområde behöver därmed bedriva dessa 
processer, och stötta medarbetarna i dem, vid flera enheter. Det finns en 
risk att dessa processer försenas eller bedrivs utan djup i arbetet. 
 
Ett framgångsrikt pedagogiskt ledarskap är avgörande för elevers lärande. 
Rektors ställning och befogenheter har stärkts i skollagen. Rektor ska leda 
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det pedagogiska arbetet vid en skolenhet som ska bedrivas utifrån 
forskning och beprövad erfarenhet.  
 
Något som fortfarande inte nog kan betonas är vikten av att rektorer och 
skolor får tid till att utveckla kärnuppdraget, undervisning, för att 
förbättra resultaten (Håkansson och Sundberg, 2018). Rektors aktiva 
pedagogiska ledarskap är avgörande för god skolutveckling. Det finns ett 
samband mellan rektors möjlighet att fokusera på det pedagogiska 
ledarskapsuppdraget och enhetens resultat. Enligt en rapport från OECD 
(OECD Improving Schools in Sweden 2015;2016) är förutsättningen för 
rektors pedagogiska ledarskap sämre för rektorer i Sverige än i andra 
deltagande länder. Rektorer i Sverige spenderar mest tid, 51%, av alla 
deltagande länder på administration. Svenska rektorer spenderar mindre 
tid (19%), än genomsnittet på läroplans- och undervisningsuppdraget.  
Huvudmannen behöver fundera kring hur stödfunktioner och styrkedjan 
kan stödja rektorerna och lärarna till att fokusera på kärnuppdraget.  
 
En enighet råder bland skolforskningen idag. Den största skillnaden görs i 
undervisningen, i klassrummet, i samspelet mellan lärare och elev. Hur 
kan kvalitetsarbete och organisation stödja rektorer och lärare att hålla 
fokus på utveckling av undervisningen? Professionsutveckling genom 
kollegiala processer med kvalitet och likvärdighet i undervisningen 
behöver prioriteras. Utifrån detta deltar Arboga kommun i 
forskningsprogrammet ”Undervisning i fokus” under de närmaste tre 
läsåren tillsammans med forskare från Göteborgs universitet. Enligt 
Timperleys (Håkansson och Sundberg, 2018) forskning kan vi skapa en 
kunskapsbildande cykel i förbättringsarbete genom att låta extern expertis 
bidra till fördjupad analys och lärande hos lärarna i våra skolor.   
 
I Skolverkets skrift ”Forskning för klassrummet” (Skolverket, 2013) lyfts 
kollegialt lärande som tar avstamp i den egna praktiken fram som den 
mest framgångsrika vägen för kompetensutveckling och skolutveckling. 
Timperley (Håkansson och Sundberg, 2018) menar att traditionell 
fortbildning i form av studiedagar och föreläsningar inte förbättrar 
lärarnas förmåga att förbättra undervisningen eller elevernas resultat.  
 
Lärarens kompetens, förmåga och engagemang är de 
undervisningsrelaterade faktorer som i högst grad påverkar elevernas 
resultat. Framgångsrika lärare har goda ämneskunskaper och god 
didaktisk kompetens och förmåga att balansera dessa så att de skapar ett 
sammanhang och en röd tråd för elevernas lärande.  Enligt Åsa Hirsh 
(Hirsh, 2020) är lärarens kompetens en balans mellan de tre 
dimensionerna VAD (undervisningsinnehåll/ämneskunskap), HUR 
(didaktik, undervisningsmetod) och NÄR (det affektiva, etiska och 
relationella). De lärare som lyckas bäst är de som kan balansera mellan de 
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tre olika dimensionerna. Ett relationellt klassrumsledarskap innebär att 
läraren behöver tänka och agera i olika situationer och i samverkan med 
olika individer och grupper. En skicklig lärare som får elever att lära sig, 
utvecklas och trivas i skolan: 
 

- Skapar trygga och förlåtande lärmiljöer 

- Skapar relationer av ömsesidig respekt 

- Delar ansvaret för lärande med eleverna 

- Anpassar undervisningen till klasser och individer 

- Kommunicerar att lärande är möjligt för alla 

- Visar passion för undervisning och lärande 

- Utformar lektioner som skapar motivation 

- Betonar kunskapens användarvärde framför formella krav 

Håkansson och Sundberg (2018) redogör att forskningen visar att 
strukturella faktorer såsom skoltyp, skolstorlek, utbildningsprogram, 
skolans ekonomiska tilldelning och klasstorlek i mindre grad påverkar 
elevernas skolprestationer. Lärandet påverkas av klasstorlek men det är 
lärarnas kompetenser som är den viktigaste kvalitetsfaktorn för barns 
lärande.  
 

 

2.5 Skolans storlek och resultat 

Det finns lite forskning som hur skolors storlek påverkar elevernas 
resultat. Snarare signaleras det i olika studier att det saknas samband 
mellan skolors storlek och elevernas resultat. I en svensk 
forskningsöversikt från 2014 (Adolfsson 2014) visas både positiva och 
negativa samband mellan skolans storlek och studieprestationer. Det finns 
dock inte i denna studie referenser gällande svenska förhållanden. 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) tog därför fram en rapport 2018 
för att belysa frågan.  
 
Enligt Sveriges officiella statistik (Skolverket.se, 2022) så var medelvärdet 
för kommunala skolenheter i för samtliga kommuner läsåret 2020/2021 
232 elever. Medelvärdet för skolor i Västmanland var 245 elever läsåret 
2020/2021 Det finns inga definitioner på vad som utgör en stor respektive 
en liten skola.  
 

Spridningsmått för 
kommuner 

Antal  
skol-
enheter 

Antal 
elever 

Antal 
elever per 
skolenhet 

Elever 
folkbokförda i 
annan 
kommun   

  
 

Antal Andel 
(%) 

Max 166 68 656 497 1 596 11,0 
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90% 28 7 004 326 112 3,2 

75% 15 3 557 255 53 2,2 

Median 8 1 557 188 23 1,3 

25% 6 982 155 9 0,7 

10% 4 570 124 4 0,4 

Min 1 183 53 0 0,0 

 
 
Det viktigaste i om en skola upplevs som stor eller liten är om eleverna 
känner sina medstuderande och om eleverna och lärarna känner varandra. 
Vidare är det viktigt hur skolans organiseras, att lärarkollektivet arbetar, 
lär och utvecklar skolan tillsammans.  
 
I en liten skola finns det begränsade möjligheter att ha flera lärare som 
undervisar i samma ämne, vilket försvårar kollegialt lärande och 
utveckling.  
 
Resultatet av rapporten (SKL, 2018) visar att skolans storlek har en 
begränsad påverkan på resultat i åk 9. Ett visst samband kan ses på 
meritvärdet i årskurs 9. I årskurs 6 finns ingen påvisbar effekt av skolans 
storlek.    
 
Det som har signifikant störst påverkan på resultaten för eleverna är 

- föräldrars utbildningsnivå 

- utländsk bakgrund/nyligen invandrad (med 0-4 års vistelsetid i 

Sverige) 

- föräldrars inkomst 

- föräldrars eventuella behov av ekonomiskt bistånd 

- kön 

Föräldrars utbildningsnivå är den variabel som förklarar skillnader mellan 
skolors resultat mest. Utbildningsnivå förklarar själv 43 % av 
resultatskillnader mellan skolor på det genomsnittliga meritvärdet i åk 9.   
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3 Trygghet, trivsel och studiero grundskolan 

Trygghet och studiero är viktigt för att eleverna ska lyckas nå målen för 

utbildningen. Strukturerad och varierad undervisning, tillitsfulla relationer mellan 

lärare och elever samt ett aktivt värdegrundsarbete är viktiga förutsättningar för 

detta. Skolmiljön ska enligt skollagen vara trygg för alla elever.  

 

3.1 Förvaltningens egna elevenkäter 

Barn- och utbildningsförvaltningen genomför varje år kvalitetsenkäter på alla 

skolenheter. Elever i grundskolan och gymnasieskolan år 2 samt vårdnadshavare 

till barn i förskolan får enkäten. Höstterminen 2021 genomfördes den senaste 

enkäten i grundskolan/gymnasiet. Vårterminen 2019 genomfördes den senaste 

enkäten i förskolan. 

 
2021 
Procent  

Årskurs 
F-3 

Årskurs 
4-6 

Årskurs   
7-9 

Arboga kommun  
Jag känner mig alltid eller oftast 
trygg i skolan 

95 95 92 

Arboga kommun,  
Det är alltid eller oftast 
arbetsro/studiero på lektionerna 

70 82 70 

Brattbergsskolan, trygghet 94 ** ** 

Brattbergsskolan, arbetsro/studiero 55 ** ** 

Gäddgårdsskolan, trygghet 94 93 88 

Gäddgårdsskolan, 
arbetsro/studiero 

70 76 71 

Götlunda, trygghet 98 95 ** 

Götlunda, arbetsro/studiero 61 84 ** 

Grundsärskolan, trygghet * 100 92 

Grundsärskolan, arbetsro/studiero * 100 70 

Ladubacksskolan, trygghet 98 96 ** 

Ladubacksskolan, 
arbetsro/studiero 

86 96 ** 

Nybyholmsskolan, trygghet 89 90 ** 

Nybyholmsskolan, 
arbetsro/studiero 

68 86 ** 

Stureskolan, trygghet  100 94 

Stureskolan, arbetsro/studiero  89 67 

*för få svaranden för att redovisa resultat 

**årskursen finns inte på skolan 
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Det genomsnittliga värdet för trygghet i skolan utifrån enkätsvaren 2021 är att 

95% av eleverna i årskurs F-6 känner sig alltid eller oftast trygga i skolan.  92% 

av eleverna i årskurs 7-9 känner sig alltid eller oftast trygga i skolan.  
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70% av eleverna i årskurs f-3 svarar att det alltid eller oftast är arbetsro/studiero 

på lektionerna. 82% av eleverna i årskurs 4-6 svarar att det alltid eller oftast är 

arbetsro/studiero på lektionerna. 70% av eleverna i årskurs 7-9 svarar att det alltid 

eller oftast är arbetsro/studiero på lektionerna. 

 

3.2 Skolhälsovården hälsosamtal 

Skolhälsovården genomför varje år hälsosamtal med samtliga elever i årskurs 4 

och 8. I samtalet ställs frågor om trivsel, trygghet och studiero. Med hänsyn till att 

antalet elever är så få i vissa skolor har en sammanställning av resultat från läsåret 

2014/2015 till och med läsåret 2020/2021.  
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*Brattbergsskolan hade årskurs 4 fram till och med läsåret 2019/2020, därefter enbart 

åk f-3 

De allra flesta eleverna i årskurs 4 trivs bra i skolan. Genomsnittliga värdet för 

samtliga skolor i Arboga läsåret 2014/2015 till 2020/2021 är att 91 % av eleverna 

trivs bra eller mycket bra i skolan.  
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Gällande uppfattningen om man har arbetsro på lektionerna, svarar 58 % av 

eleverna i årskurs 4 att det är bra eller mycket bra.  

 

 
 

Även eleverna i årskurs 8 trivs bra i skolan.  

 

 
 

68 % av eleverna i årskurs 8 upplever att de har bra eller mycket bra arbetsro på 

lektionerna.  
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4 Kunskapsresultat grundskolan 

 

4.1 Resultat årskurs 1-5 

 

 

 

4.2 Betygsresultat åk 6  
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Vi kan generellt konstatera att måluppfyllelsen blir lägre då betyg sätts i 
årskurs 6. Det är ingen större skillnad mellan hösten och vårens 
måluppfyllelse gällande betyg i alla ämnen eller behörighet till ett 
nationellt program. Meritvärdet är högre än höstens men det kan också 
bero på att eleverna inte läser alla ämnen under höstterminen vilket ger en 
missvisande bild totalt sett.  

Det vi kan notera är att både Götlunda och Stureskolans pojkar har ett 
högre resultat än flickorna vilket är ovanligt, även sett till hela riket. 
Gäddgårdsskolan har lägst resultat av våra skolor som har årskurs 6.  

Terminsbetygen i årskurs 6 våren 2021 visar att det är totalt 70% av 
eleverna som uppnått godkända betyg (A-E) i samtliga lästa ämnen i 
Arbogas kommunala skolor. Resultaten i riket visar att det är totalt 73,5 
procent av eleverna som uppnått godkända betyg (A-E) i samtliga lästa 
ämnen. Detta innebär att Arboga kommun levererar strax under rikets 
resultat i årskurs 6.  Om dessa elever skulle söka in på gymnasiet med de 
betyg de har idag så skulle 75% kunna söka ett nationellt program. Detta 
innebär att en fjärdedel av våra elever i årskurs 6 saknar betyg i minst ett 
kärnämne. Det vi kan se är också att pojkarna har högre måluppfyllelse än 
flickorna i årskursen och att pojkarna är i majoritet (82 pojkar och 61 
flickor).  

 

 

 

 

218 215 221

0

40

80

120

160

200

240

280

320

Genomsnittligt meritpoäng

Resultat åk 6 läsåret 2020/2021

Totalt Flickor Pojkar



Framtida skolorganisation 
 

 

22 
 
 

 

 

4.3 Betygsresultat åk 7 

 

 

 

 

 

Om det vore dags att söka till gymnasiet så skulle i nuläget 72% av våra elever i 

årskurs 7 komma in på ett nationellt program. Vi kan konstatera att elevantalet har 

ökat i våra sjuor och att grupperna har förbättrat sina resultat gällande betyg i alla 

ämnen, däremot sämre på både meritvärde och gymnasiebehörighet. Vi har fler 

pojkar än flickor i denna årskull. 
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4.4 Betygsresultat åk 8 

 

  

  

I årskurs 8 har vi ett gynnsammare läge än förra året (de som ska starta 
årskurs 9) gällande alla våra mätvärden. Pojkarna har sämre resultat på 
alla mätvärden och det är en årskurs med många pojkar (pojkar 90, flickor 
62). 71% av eleverna har idag en behörighet till gymnasiet.  

Flickorna har högre måluppfyllelse på alla våra mätvärden. Vi kan se att 
generellt ökar resultaten från höst till vår på alla våra mätvärden. Denna 
elevgrupp kommer under kommande läsår 21/22 göra sitt sista år på 
grundskolan. En hel del insatser finns planerade för att öka behörigheten 
till gymnasiet. 
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4.5 Betygsresultat åk 9 

 
 

 
 

Vi kan glädjas över våra resultat i årskurs 9 där hela 89% (efter lovskolan) 
av eleverna har behörighet till ett nationellt program. Vi har också ett ökat 
meritvärde, vilket visar att flera av våra elever når de högre betygen. Vi 
ser att flickornas mätvärden över lag är högre än pojkarnas.  

Arboga ligger över riksgenomsnittet på behörighet till gymnasiets 
yrkesprogram 2021. Bland eleverna som avslutade grundskolan våren 
2021 i Sverige är totalt 84,7% behöriga att söka till ett yrkesprogram. I 
riket skiljer det 2% mellan flickors och pojkars behörighet till gymnasiet 
och i Arboga skiljer det 13% mellan könen.  
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Resultaten på gymnasiebehörighet i årskurs 9 varierar från år till år.  

 

Generellt har kommunen legat över rikets siffror förutom kraftig nedgång 
2020. 2017 var det en kraftig nedgång i resultaten över lag i riket och de 
flesta kommuner medan Arboga kommun hade en nedgång från 2018 till 
2020. Under 2016 hade vi en flyktingvåg vilket generellt kan ha påverkat 
slutbetygen åren efter. 

När vi som huvudman tittar på Arboga kommuns trend och 
kommunkurva i Kolada så ser vi att den är väldigt ojämn. Vi har en tes 
där vi tror att fokus har legat på elevgruppens tillkortakommande i stället 
för anpassning och utveckling av undervisningen samt att fördelning av 
resurser inte utgått från elevgruppens sammansättning.  
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5 Lärarbehörighet 

Enligt kraven i skollagen få enbart behöriga lärare med legitimation 
anställas i förskolan och skolan. Om behöriga sökanden saknas får vikarier 
enbart visstidsanställas. Läget gällande behörighet ser ut enligt nedan 
tabeller i Arbogas förskolor och skolor.  
 

5.1 Grundskolan 

2021 Andel 
behöriga lärare 

Brattbergsskolan 86 % 

Götlunda skola 92 % 

Ladubacksskolan 87 % 

Nybyholmskolan 82% 

Gäddgårdsskolan f-6 82% 

Gäddgårdsskolan 7-9 76% 

Grundsärskolan 74% 

Stureskolan 69% 
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6 Elevhälsan 

Elevhälsans arbete är reglerat i skollagens 2 kapitel §§ 25-27 (2010:800). 
Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och 
specialpedagogiska insatser. För de medicinska, psykologiska och 
psykosociala insatserna ska det finnas tillgång till skolläkare, 
skolsköterska, psykolog och kurator. Elevhälsan ska främst arbeta 
förebyggande och hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling mot 
målen. I lagrådsremissen ”Elevhälsa och stärkt utbildning för elever med 
intellektuell funktionsnedsättning” (SOU 2021:11) I lagrådsremissen 
föreslås elevhälsans uppdrag att stärkas. ”Elevhälsans arbete ska bedrivas 
på individ-, grupp- och skolenhetsnivå och ska ske i samverkan med 
lärare och övrig personal. Elevhälsan ska vara en del av skolans 
systematiska kvalitetsarbete. Vid behov ska elevhälsan samverka med 
hälso- och sjukvården och socialtjänsten” (SOU 2021:11 s 99).  

I förslaget föreslås även att det i skollagen ska kompletteras med att det 
måste finnas tillgång till specialpedagog eller speciallärare för elevhälsans 
specialpedagogiska insatser för att åtgärda brister i skolans arbete med att 
skapa pedagogiska, psykosociala och fysiska lärmiljöer som ger 
förutsättningar för eleverna att nå målen för utbildningen. Ändringarna 
som syftar till att stärka elevhälsan föreslås träda i kraft 2023 och 2024. I 
Arboga kommun finns tillgång till speciallärare och/eller specialpedagog 
på alla skolenheter.  

Arboga skolor har utökat antalet kuratorer med hjälp av statsbidrag men 
det finns behov av att ytterligare utöka elevhälsan med ytterligare resurser 
av skolpsykolog, skolläkare, skolsköterska och ledningen av elevhälsan. 
Ledningen för elevhälsan har ett medicinskt och psykologiskt 
ledningsansvar och ska utifrån lagstiftningen säkerställa att vården 
bedrivs med god kvalitet, är trygg och säker och att det finns tillräckligt 
med personal för att kunna ge en god och säker vård.  
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7 Lokaler och kapacitet i Arbogas skolor 

Många kommuner har stora behov av att investera i verksamhetslokaler. 
Det är en kombination av ett åldrande befintligt fastighetsbestånd och det 
ökade behovet utifrån den demografiska utvecklingen. Sveriges 
kommuner och Regioner tog 2018 fram en översikt över aktuell svensk 
forskning och utvecklingsprojekt med fokus på att relationen mellan 
elevers lärarande och den fysiska miljön (SKL Skollokalernas betydelse för 
lärande, 2018). Rapporten konstaterar följande motiv till varför den fysiska 
miljön har betydelse för skolan; 

• Pedagogik och rum samverkar  

• Kvaliteten i den fysiska miljön påverkar trivsel, trygghet och 

stimulans 

• Delaktighet och inflytande vid utformning av den fysiska miljön 

• Skolbyggnaden som symbol i samhället 

Rapporten konstaterar också att det inte finns någon samlad forskning om 
skolbyggande och skolans funktion som lärmiljö efter 2008 i Sverige. Det 
finns inte heller så mycket forskning internationellt om relationen mellan 
elevers lärande och den fysiska miljön i skolan.  
 
Boverket konstaterar att den fysiska lärmiljön har stor betydelse för 
skolans förmåga att arbeta med sitt uppdrag. En bra skolmiljö bidrar till 
elevernas lärande och behov av olika lärmiljöer. Skollokalerna är 
arbetsmiljö för elever och vuxna i skolan. Lokalerna ska även tåla lek, 
kreativitet och slitage. Skolor som erbjuder en god variation av fysiska 
lärmiljöer får lättare att stödja olika pedagogiska lärsituationer och elevers 
olika behov. Då krävs en variation av både mer traditionella klassrum och 
andra ytor för lärande i anslutning till klassrum. För små klassrum skapar 
utmaningar kring ventilation, smittorisker och ljudnivå. Att klassrum inte 
är för trånga kan ge bättre förutsättningar för att tillfredsställa elevers 
behov av rörelse under lektionstid och bättre möjlighet till varierad 
möblering.  
 
Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2014:39) om fritidshem 
innehåller en särskild bestämmelse om lokaler och utemiljöer. Det anges i 
de allmänna råden att huvudmannen och rektorn bör se till att eleverna 
har tillgång till säkra, hälsosamma och ändamålsenliga lokaler och 
utemiljöer som möjliggör en varierad pedagogisk verksamhet samt stödjer 
elevernas lärande och utveckling såväl enskilt som i grupp. I 
kommentarerna till de allmänna råden anger att huvudmannen och 
rektorn ansvarar för att se till att fritidshemmets lokaler ger utrymme för 
olika typer av verksamhet, såväl livliga aktiviteter som lugnare och mer 
rofyllda, i både större och mindre grupper. I kommentaren framhålls 
också vikten av att det finns naturliga avgränsade platser i fritidshemmet 
där eleverna kan vila, sitta och prata eller läsa och där ljudnivån kan hållas 
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låg. Fritidshemmets status har förändrats från att huvudsakligen 
förknippas med omsorg till att numera ha betydelse för hur elever lyckas 
med sin skolutbildning. Idag utgör fritidshemmet en del av skolväsendet 
men utan att vara en egen skolform. Verksamheten är pedagogisk och 
läroplansstyrd med ett eget avsnitt i Skollag och läroplan. I det senaste 
betänkandet om fritidshem (SOU 2020:34) presenteras vissa betänkligheter 
inför att fritidshemmet inte kan erbjuda en likvärdig utbildning till barn 
med långtidsarbetslösa föräldrar och barn i segregerade miljöer. Det 
betyder att fritidshemmets kompenserade uppdrag i förhållande till vissa 
skolformer inte når barn med olika bakgrunder på ett likvärdigt sätt.  
I Skollag (SFS 2010:800) fick fritidshemmet ett eget kapitel. Där betonas 
huvudmannens ansvar för en resursfördelningsmodell som inkluderar 
elever i behov av särskilt stöd och rektors ansvar för att anpassa 
gruppstorlek, personaltäthet och gruppsammansättning samt elever i 
behov av särskilt stöd. I 2019 års läroplan (Skolverket, 2019) framgår det 
att fritidshemmets ska stödja elevens utveckling och lärande, men inte 
omfattas av kunskapskrav i ämnen som matematik och svenska. 
 
På flera skolor i Arboga saknas bra förutsättningar i lokalerna för att 
bedriva verksamheten. Bland annat saknar flera skolor ett eget 
skolbibliotek. Skolbiblioteket har en viktig pedagogisk uppgift i att stödja 
och bidra till elevers lärande i många ämnen. Eleverna i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek enligt skollagen (2 
kap. 36 § skollagen). Att kunna läsa, skriva och ha digital kompetens är en 
förutsättning för lärande, en demokratisk rättighet och viktigt för att 
kunna vara en aktiv samhällsmedborgare. Forskning visar att 
skolbiblioteket utgör en betydelsefull pedagogisk resurs som bidrar till 
elevers lärande (Skolinspektionen Skolbiblioteket som pedagogisk resurs, 
2018). Skolbiblioteket har även en utpekad roll i läroplanen för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet både när det gäller att 
stärka elevernas språkliga förmåga och den digitala kompetensen.  
 
Elevantalet i grundskolan och grundsärskolan har ökat. Ytterligare lokaler 
behövs för att kunna bedriva undervisning utifrån krav i lagstiftningen. 
Förändring i skolstrukturen också är nödvändig för att säkerställa en 
likvärdig skola för alla barn i Arboga.  
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7.1 Lokalkostnader 

Lokaler står för en stor del av kostnaderna och nedan tabeller visar 
kostnaderna för nämndens skolor och förskolor läsåret 2021/2022 samt 
kostnaden per elev.  
 

Grundskola/grundsärskola 2022 

 Hyra Hyra/elev  
(läsåret 2021/2022) 

Brattbergsskolan 2 897 448 21 462 kr/elev 

Götlunda skola 2 069 076 20 486 kr/elev 

Ladubacksskolan 3 372 086 12 920 kr/elev 

Nybyholmskolan 1 141 236  9 671 kr/elev 

Gäddgårdsskolan  
f-9, inkl fd särskolan 

7 736 545 
  915 227 

15 232kr/elev 

Särskolan 
(Engelbrektsskolan) 

1 389 600 35 631  
(39 elever) 

Stureskolan 4 904 100 16 680 kr/elev 
 

 
 
7.2 Kapacitet i grundskolorna utifrån ventilation och behov av 

lokaler  

 
7.2.1 Brattbergsskolan 

Idag är Brattbergsskolan en 2-parallellig F-3 – skola med 135 elever. 
Byggnaden är i två plan med en väl tilltagen yta för uteverksamhet. 
Lokaliteter för slöjd saknas. Idag har eleverna den undervisningen på 
Gäddgårdsskolan. Bibliotek saknas. Lokalerna för 
fritidshemsverksamheten är underdimensionerade. 
 
Lokalarea: 1914 m2    
Lokalarea per elev: 1494m2 / 135 elever = 11,1 m2/elev (kök-matsal och 
idrott ej inräknade) 
Friyta: ca 6000 m2    friyta per elev:   43 m2/elev 
 
Förslag 
Tillbyggnad av bibliotek 80 m2. Tillbyggnad fritidshemslokaler 150 m2. 
Totalt 230 m2. 
Slöjd bedrivs fortsättningsvis i nya grundskolan. Ombyggnad av 
ventilation för anpassning till elevantalet. 
 
Två paralleller med åk F-3 med 25 elever i varje klass ger en möjlighet att 
rymma 200 elever i befintlig byggnad. 
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 1724/ 200 elever = 8,6 m2 / elev 
 
 
Brattbergsskolan nuvarande kapacitet utifrån ventilation 

 Antal 
klassrum 

Elever/rum Kapacitet Antal 
elever 
2021/2022: 
135 

Klassrum 6 17 102  

Grupprum 10 10 100  

Matsal 1 66   

Idrott 1 38   

Förskoleklass/ 
Fritidshem 

2 21 42  

Musik/fritidshem 1 27 27  

Arbetsrum 1 28   

Kapacitet exkl 
grupprum 

  144  

Kapacitet inkl 
grupprum och 
fritidshem 

  271  

 

 

7.2.2 Götlunda skola 

Skolan i Götlunda är en 1-parallellig F-6-skola. Skolan har idag 101 elever 
Enheten är uppdelad i tre byggnader, Hus A-C. Hus A är i två våningar. 
Hus B och C är envåningsbyggnader. 
 
Lokalarea: 2085 m2          
Lokalarea per elev: 1675/101=16,6 m2/ elev (kök/matsal, idrott ej 
inräknad 140+270) 
Friyta: 13 765 m2     friyta per elev: 135 m2/ elev 
 
Förslag  
Skolan har erforderliga lokaler för en 1 parallell F-6. Lokalerna är i bra 
skick. Friytan är med god marginal tillräcklig för 1 parallell F-6. 
Fler elever ryms i lokalerna utan åtgärder. 
 

Götlunda skolas nuvarande kapacitet utifrån ventilation 

 Antal 
klassrum 

Elever/rum Kapacitet Antal 
elever 
2021/2022: 
101 

Klassrum 8 17 136  

Grupprum 4 5 20  
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Matsal 1 64   

Idrott 1    

Fritidshem 1 29   

Trä- och 
metallslöjd 

1 15   

Textilslöjd 1 21   

Musiksal 1 19   

Bibliotek     

Kapacitet 
exkl 
grupprum 
och slöjd 

  136  

Kapacitet 
inkl 
grupprum 

  156  

 

7.2.3 Ladubackskolan 

Ladubacksskolan är idag en enhet med 2 paralleller åk F-5 och har 261 
elever. Skolan ligger i ett område med ökat behov av skolplatser. I direkt 
anslutning till, och sammanbyggd med skolan finns lokaler för 
förskoleverksamhet. Byggnaderna är uppförda i ett plan, varav 
idrottshallen i en separat byggnad. 
 
Lokalerna är i stort behov av att renoveras. Ventilationen är bland annat 
underdimensionerad för det antal elever som går på skolan idag. 
 
Lokalarea: 2750 m2   
Lokalarea per elev: 1930 m2 / 261 elever = 7,4 m2/elev (kök-matsal och 
idrottslokal ej inräknad) 
 
Friyta: 9200 m2  Friyta per elev :9200 m2 / 270 elever = 34 m2/elev 
 
Ladubacksskolan har fått ett föreläggande från myndighetsförbundet 
gällande antalet elever som vistas i lokalerna.  
 
Skolan byggdes 1982 och har blivit påbyggd ett flertal gånger efter det. 
Det är fler barn i skolåldern i förhållande till lokalernas utrymmen. 
Fritidshemmets verksamhet bedrivs idag på tre olika ställen, eftersom 
fritidshemmet också bedriver undervisning med sitt kompletterande 
uppdrag enligt skollagen så behövs ändamålsenliga lokaler. En 
fritidshemsavdelning visats idag i ett kapprum och har då att förhålla sig 
till att föräldrar hämtar och lämnar sina barn under tiden verksamhet 
pågår. På Ladubacksskolan har de allra flesta barn en fritidsplacering och 
finns på skolan efter skoltid, vilket gör att lokalerna utnyttjas maximalt.  
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Förslag 
Ladubacksskolan byggs om -och till med inriktning att bli en 3 pll F-6 
skola. Elever från Nybyholmsskolan (F-5) och Stureskolan (årskurs 6) 
flyttas till den nya skolan. 
Idrottsbyggnaden ersätts av en nybyggnad.  
 
Area per elev 1930+ 1632 + 740 = 4502 m2/525 elever = 8,6 m2 / elev  
(kök-matsal och idrottslokal ej inräknad) 
 
Tillkommande lokaler 
Hemvisten 
11 klassrum, 11x60 m2 = 660m2. 14 grupprum, 14x 15 m2 = 210 m2 
kapprum, 14 kapprum , 14x 18 m2 = 252 , 10 wc , 10x2 m2 = 20 m2 , 4 st 
rum med  lärararbetsplatser , 4x15 m2 = 60 m2 , 4 förråd , 4x10 m2 = 40 
m2, fritids- gemensam lokal 4 st x 60 m2 = 240 m2, Fritidslokaler 150 m2 
Totalt 1632 m2 
 
Speciallokaler 
Idrottshall med omklädningsrum och förråd (hall 22x15) 27x22 = 594 m2 , 
tillbyggnad matsal 150 m2 ,1 st hemkunskap 80 m2 , bild 80 m2 , musik  
80 m2, bibliotek 100 m2 , lokaler för specialundervisning 100 m2, 
skolledning kurator 30 m2 , teknikutrymmen 200 m2 
Totalt 1334 m2 
 
Tillbyggnad 1632+1334 = 2966 m2 
 
Förslag 
Ombyggnad/renovering 2400 m2 
Tillbyggnad/nybyggnad 2966 m2 
 
Övrigt 
Förutsättningarna för en eventuell framtida utökning av elevantal och 
tillbyggnad av lokaler är goda. Detaljplanen medger en utbyggnad. 
Hänsyn till detta bör tas i kommande utbyggnad. 
 
För att tillgodose behovet av lokaler redan till hösten 2022 föreslås, till 
dess att en eventuell tillbyggnad är klar, att använda modulbyggnaderna 
Regnbågen. Det skulle innebära att Ladubacksskolan kan klara av att 
bedriva en verksamhet både i grundskolan och på fritidshemmet utifrån 
styrdokumentens krav.   
 
Den stora fördelen blir att Ladubacksskolan nu kan ha ett sammanhållet 
fritidshem, en vinst både ur bemanningssynpunkt och effektivitet och att 
det blir en mer planerad verksamhet då det är på en sammanhållen plats 
och i lokaler som är anpassade till verksamheten i fritidshemmet. Det blir 
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även möjligt att använda de stora klassrummen (rymmer 25 elever) till de 
grupper som behöver detta, då det finns fler lokaler att tillgå och att inte 
varje lokal används till flera verksamheter. Fritidshemmet har alltid fått 
anpassa sina lokaler eftersom grundskolans verksamhet har haft lokalerna 
i första hand och fritidshemmet fått dela.  
 
 

Ladubacksskolan nuvarande kapacitet utifrån ventilation 

 Antal 
klassrum 

Elever/rum Kapacitet Antal 
elever 
2021/2022: 
261 

Klassrum 
50m2 

6 18 108  

Klassrum 
60m2 

4 25 100  

Grupprum 4 5 20  

Grupprum 4 8 32  

Matsal 1 75   

Idrott 1    

Trä- och 
metallslöjd 

1 20   

Textilslöjd 1 20   

Kapacitet 
exkl 
grupprum 
och slöjd 

  208  

Kapacitet 
inkl 
grupprum 

  260  

 

 

7.2.4 Nybyholmsskolan 

Nybyholmsskolan är en F-5 skola som idag inhyser 118 elever, med en 
klass i varje årskurs. Skolan byggdes 1968. Det finns en matsal som räcker 
till för antalet elever i dagsläget. En mindre idrottshall (kapacitet för 
ventilation 35 elever) används både till idrott och musikundervisning i 
dagsläget. Klassrummens kapacitet bedöms av fastighetsbolaget vara 
anpassad till 17 elever/klassrum samt en lokal för förskoleklass anpassad 
för 28 elever. Förskoleklassens lokaler används under eftermiddagen för 
fritidshemmet där det idag är 55 barn inskrivna. Fritidshemmet har inga 
egna lokaler då de delar med förskoleklassen. På Nybyholmsskolans 
fritidshem finns barn som har dispens (då de är över 9 år) och en handfull 
barn som har extra tid på fritidshemmet via delegation då de har särskilda 
behov. Undervisning i fritidshemmet kan inte genomföras optimalt i 
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lokaler för 28 barn, då det är 55 barn inskrivna. Delning och utevistelse är 
naturligtvis lösningar som idag görs men att alltid planera för en grupp 
utomhus är inte hållbart. Det blir fler elever till hösten i fritidshemmet. 
Fram till klockan 17 är det hög beläggning på fritidshemmet. 
Inför hösten har vi 28 blivande årskurs 1 elever och klassrummet rymmer 
17. Det finns inga ytterligare möjligheter att använda fler lokaler som 
klassrum, så läget är akut.  Fyra av fem klasser har idag fler elever än 
tillåtna 17, enligt fastighetsbolagets beräkning. Det finns ett akut behov av 
mer lokaler på skolan.  
 
Idag bedrivs musikundervisning med instrument i idrottshallen och det är 
en svårighet kring förvaring av instrument. Grupprum finns till 4 klasser, 
dessa är kopplade till klassrum och passage till kapprummet, vilket gör att 
det inte är optimalt för elever i behov av särskilt stöd att ha undervisning i 
dessa grupprum.  
 
Flera av eleverna har undervisning i modersmål och studiehandledning, 
vilket gör att mindre rum behövs till den undervisningen. Arbetsrum är 
detsamma som personalrummet, vilket innebär att det inte finns ”lugnt” 
rum för rast, utan det är alltid någon som sitter och planerar i 
personalrummet. Klassrummen används på eftermiddagstid till elever 
som behöver enskild tid på fritidshemmet och det begränsar lärares 
arbetsplatser till personalrummet. 
 

Nybyholmsskolan är en skola i ett utsatt område och extra hänsyn 
behöver tas till de elever som vistas i denna verksamhet både under 
skoltid samt fritidstid. Det finns en risk för att vi som huvudman inte 
lyckas med likvärdigheten och det kompensatoriska uppdraget på grund 
av lokalernas utformning på Nybyholmsskolan. 
 
Om skolan behålls och anpassas till en 1 parallell F-6-skola tillkommer 
lokaler för totalt 175 elever.  
 
Befintlig skola 
Lokalarea: 1325 m2 LOA    
Lokalarea/elev:  ca 11,2 m2 / elev  (Varav kök-matsal ,idrott, 420 m2 ) 
Friyta: 5050 m2  Friyta per elev : 37,6 m2/ elev 
 
Lokalerna är i behov av renovering både ut- o invändigt och förses med 
nya installationer. Framför allt har kök-matsal och idrottslokalerna brister 
och är trånga för ett utökat antal elever  
En utökning av elevantalet påverkar friytan. 
 
Förslag om skolan behålls och anpassas till 1parallell åk F-6: 
En nybyggnad i två våningar byggs i nordöstra hörnet av fastigheten. 
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Byggnaden skall innehålla ny idrottslokal med tillhörande 
omklädningsrum och förråd. 380 m2  
Hemvisten för åk 4–6 (75 elever) innehållande klassrum, grupprum, 
lärararbetsplatser, kapprum, wc, med mera. 380 m2. 
Ateljéer (trä-metallslöjd, bild, textilslöjd) 230 m2 
Musik, förråd musik. 80 m2 
Teknikrum 60 m2 
Totalt 1130 m2 nybyggnad  
 
Kök och matsal samt idrott byggs om för nytt kök-matsal, enklare lokal för 
hemkunskapsundervisning, samt bibliotek. Ombyggnad 400 m2 (varav 
kök-matsal ca 250 m2) 
 
Övrig befintlig byggnad ytskiktsrenoveras tillsammans med fasad-och 
takåtgärder, nya installationer. 925 m2 
 
Om -och nybyggnad, 905+750 = 1655 m2 ger en area / elev av 9;5 m2 LOA 
(kök-matsal och idrott ej inräknad.) 
 
Förslag  
Ingen om-och tillbyggnad. Skolans elever flyttar till Ladubacksskolan. 
 

 

Nybyholmsskolan nuvarande kapacitet utifrån ventilation 

 Antal 
klassrum 

Elever/rum Kapacitet Antal 
elever 
2021/2022: 
118 

Förskoleklass/ 
Fritidshem 

2 28 28  

Klassrum  5 17 85  

Grupprum 6 5 30  

Matsal 1 55   

Idrott 1 35   

Kapacitet exkl 
grupprum 

  113  

Kapacitet inkl 
grupprum 

  143  
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7.2.5 Gäddgårdsskolan 

 

Ny grundskola byggs enligt nämndens förslag till inriktningsbeslut där 
Kommunstyrelsen föreslås att besluta om att ny grundskola byggs enligt 
förslaget från Kommunfastigheter AB på Ärlan 12 (BUN 34/2022-61). 
 
Gäddgårdsskolan nuvarande kapacitet utifrån ventilation 

 Antal 
klassrum 

Elever/rum Kapacitet Antal 
elever 
2021/2022 
568 

Klassrum  25 17 425  

Klassrum modul 3 25 75  

Klassrum källare 1 10 10  

Musik 1 17 17  

Träningsskolan 2 10 20  

Särskild 
undervisningsgrupp 
(suterräng) 

2 17 34  

Teknik 1 17 17  

Bild 1 17 17  

Trä- och metallslöjd 2 17 34  

Textilslöjd 2 17 34  

Kemi 1 17 17  

Hemkunskap 1 17   

Idrott 1    

Matsal  1    

Kapacitet exkl slöjd, 
träningsskola, 
lokaler i källare, 
hemkunskap 

  527  

Kapacitet inkl slöjd, 
träningsskola, 
lokaler i källare, 
hemkunskap 

  622  

 

 



Framtida skolorganisation 
 

 

38 
 
 

 

 

7.2.6 Stureskolan 

Idag nyttjas skolan av elever i årskurs 6–9. Skolan har 294 elever. 
Idrottsämnet bedrivs i närliggande Sturehallen. 
 
Lokalarea: 5220 m2 LOA   
Lokalarea per elev: 4540 m2 /294 =15,4 m2/ elev (idrott och kök-matsal ej 
medräknat, 680 m2) 
Friyta: 5740 m2. Friyta per elev : 19,1 m2/ elev 
 
 
Förslag:  
3 paralleller åk 7-9 (270 elever ) 
Årkurs 6 flyttar till Ladubacksskolan. 
Inga byggnadsåtgärder för skolan i befintliga lokaler. Byggnaderna är 
nyligen renoverade. Undervisningslokaler i soutterrängvåning flyttas till 
markplan. Yta finns i lokalerna som behöver utredas att användas till 
annan verksamhet.  
 
Lokalarea: 16,8 m2 / elev  Friyta : 21,2 m2 / elev 
 
 

Stureskolan nuvarande kapacitet utifrån ventilation 

 Antal 
klassrum 

Elever/rum Kapacitet Antal 
elever 
2021/2022 
294 

Klassrum  15 30 450  

Grupprum 4 15 60  

Grupprum 2 10 20  

Klassrum Särskild 
undervisningsgrupp 
(suterrängvåning) 

1 15 15  

Uppehållssrum 1 15   

Musik 1 30 30  

Musik 1 15 15  

Teknik 1 17 17  

Bild 1 17 17  

Trä- och metallslöjd 1 17 17  

Textilslöjd 1 17 17  

Teknik 1 30 30  

Kemi 1 30 30  

Idrott 1    

Fysik 1 30 30  

Biologi 1 30 30  

Matsal 1    
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Kapacitet exkl slöjd, 
grupprum, 
klassrum suterräng, 
musik, kemi, fysik, 
biologi, 
hemkunskap, teknik 

  450  

Kapacitet inkl 
grupprum, 
klassrum suterräng 
och specialsalar 

  778  

 

7.2.7 Engelbrektsskolan 

Det har inte bedrivits grundskola i lokalerna på flera år. Skolan planeras 
att under den närmaste tiden, tillfälligt nyttjas av grundsärskolan. 
 
Befintliga lokaler 
Skolbyggnaderna är i två plan varav den ena med delvis vindsvåning. 
Den ena byggnaden placerad vid Nygatan (Hus A) och den andra vid 
Räntmästaregatan (Hus B). 
Hus A 
Våningsplanen hus A är ca 2x375 m2. Halv vind ca 200 m2 Totalt ca 950 
m2. (Varav vind inte kan nyttjas för undervisning). Byggnaden har 
ursprungligen rymt 8 st klassrum men är i nuvarande utformning 
ombyggd med 4 klassrum, några grupprum ,ett mindre kök/matsal , 
kapprum och toaletter 
Hus B 
Våningsplanen Hus B är ca 2x780 m2 = 1560 m2. Källarutrymmet rymmer 
lokaler för vaktmästaren och är ca 80 m2 . Total yta ca 1640 m2. I 
byggnaden finns förutom 6 klassrum med tillhörande grupprum, lokaler 
för idrott , träslöjd och hemkunskap  
 
Lokalarea: 2390 m2 LOA 
Friyta: 3050 m2 
 
Förslag 
Den bristfälliga trafiksituationen i anslutning till fastigheten med 
svårigheter för transporter, parkering, angöring för hämta-lämna och 
avsaknad av separata gång-och cykelbanor, försvårar möjligheten att 
bedriva skolundervisning i grundskolan. Fastigheten saknar även friytor i 
erforderlig omfattning för grundskoleverksamhet.  
Fastigheten är ej lämplig för grundskoleverksamhet i framtiden och 
nyttjas för annan verksamhet 
 

7.3 Sammanfattning lokaler för framtida skolorganisation i Arboga 
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Befolkningsprognosen fram till 2030 redovisar att antal barn i åldern 6–15 
år är i antal mellan 1468-1602. Med nedanstående förslag, och vid fullt 
utnyttjande, får de framtida skolorna ett maximalt antal platser för 1905 
elever.  
 
Förslag 
Nya grundskolan i Arboga byggs enligt gällande förslag. Det innebär att den 
byggs för elever i årskurs F-9, med lokaler för grundsärskolan  
2 paralleller åk F-3, 3 paralleller åk 4-6 , 3 paralleller åk 7-9, samt 
grundsärskolan . Totalt dimensionerad för max 735 elever. 
Arbetet med projektering och byggande fortsätter. Skolans lokalytor 
bearbetas med inriktning att nå en lokalarea på cirka 11 m2/elev för 
grundskolan. Fortsatt analys av särskolans program och storlek görs. 
Utrymme på tomten finns för eventuell framtida expansion 
 
Stureskolan nyttjas som högstadieskola. En 3-paralleller åk 7-9 med plats 
för 270 elever. 
Idag finns elever i årkurs 6 på skolan. Dessa flyttar till Ladubacksskolan 
Undervisningslokaler i suterrängvåningen flyttas till befintliga lokaler 
ovan mark. Yta finns då att nyttja för annan verksamhet. Förvaltningen får 
i uppdrag att utreda hur ytan kan användas för annan verksamhet.  
 
Ladubacksskolan byggs om– och till, för att ett utökat antal elever. Enheten 
blir en 3 parallellig F-6 skola med plats för 525 elever. Även om 
Ladubacksskolan inte tar emot från Nybyholmskolan behöver skolan 
renoveras och byggas ut för att kunna ta emot elever inom nuvarande 
upptagningsområde. Utrymme finns för eventuell expansion och framtida 
utbyggnad av lokalerna. 
 
Nybyholmsskolans F-5 elever flyttar till Ladubacksskolan. Om skolan ska 
fortsätta drivas som en enhet för 1parallell åk F-6- skola innebär det stora 
investeringsutgifter varför förslaget är att skolan rivs och fastigheten 
nyttjas för annan verksamhet. 
 
Engelbrektsskolan nyttjas för annan verksamhet 
 
Götlundaskolan är idag en 1pll F-6 skola med 102 elever. Skolan behålls 
oförändrad. 
 
Brattbergsskolan har 140 elever i en 2-parallellig F-3-skola med avsaknad av 
bibliotek och erforderliga fritidslokaler. Mindre tillbyggnad görs för att 
avhjälpa bristerna. 
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8 Befolkningsprognos 2021-2030 

 
Arboga kommun tar årligen fram en befolkningsprognos för att belysa 
befolkningsutvecklingen i olika åldersklasser vid oförändrad, minskad 
eller ökad befolkning för att ge underlag för planering och dimensionering 
av kommunala verksamheter. Ny prognos för 2022-2031 kommer att 
fastställas i slutet av mars 2022.  
 
Arboga prognos just nu är en oförändrad totalbefolkning. (KS 146/2021-
013) Under 2021 ökade dock befolkningen med 61 personer totalt. I 
åldersgruppen för elever i grundskolan (6-15 år) var ökningen totalt 34 st 
mellan 2020 och 2021. 
 
Syftet med prognosen är främst att belysa kommunens 
befolkningsutveckling i olika åldersklasser vid oförändrad, minskad eller 
ökad befolkning. Resultaten är avsedda att ge underlag för planering och 
dimensionering inom bland annat skola, barnomsorg och äldreomsorg. 
 
Prognosens antaganden är att in- och utflyttarnas åldrar grundas på ett 
genomsnitt för kommunen de senaste fem åren. Fruktsamheten grundas 
på genomsnittet för kommunen de senaste fem åren.  
 
Prognosen inkluderar nybyggnation av bostäder utifrån Boendeplanering, 
byggbara tomter, pågående planarbete, framtida projekt som tagits fram 
av samhällsbyggnadsenheten och områden som pekas ut i 
översiktsplanen. 
 
Redovisad prognos i rapporten är fastställt till en oförändrad 
befolkningsutveckling under prognosperioden. 
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2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Årkurs f-6 1041 1048 1087 1089 1104 1105 1098 1103 1108 1095 1082

Årskurs 7-9 427 447 435 467 467 484 483 488 494 504 517

Totalt f-9 1468 1495 1522 1556 1571 1589 1581 1591 1602 1599 1599
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*Elever från Medåkers område är medräknat för årskurserna 6-9 men då det idag drivs en 

fristående skola i Medåker har det inte tagits med i denna tabell för åk f-5. 

 

Det är svårt att fastslå prognoser för befolkningsutvecklingen. Vid en jämförelse 

av det faktiska utfallet i de kommunala grundskolorna de senaste fem läsåren med 

två tidigare befolkningsprognoser 2015-2026 (KS 150/2015) och 2017-2030 (KS 

164/2017) ser vi att det faktiska utfallet hamnar ungefär mitt emellan just dessa 

två prognoser. Vid planering och dimensionering av skolorna i Arboga framåt är 

det därför viktigt att ta hänsyn till dessa skillnader och samtidigt ha en beredskap 

för kunna ta emot ett ökat elevantal.  
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8.1 Prognoser stadieindelning förskola, f-(3)6 och 7-9 i nuvarande 
skolområden. 
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9 Analys och åtgärder på kort och lång sikt 

 

9.1 Grundskolan 

Om vi tittar på förutsättningar så bedömer huvudmannen att de yngre 
åren till stor del har behöriga lärare som undervisar i ämnen. I de äldre 
åren har vissa ämnen fortsatt varit svårrekryterade. Vi har inför läsåret 
21/22 försökt att förändra förutsättningar i vissa tjänster för att göra dem 
mer attraktiva. Vi har även annonserat med möjlighet till 
förstelärartjänster för att vara en mer attraktiv arbetsgivare. Vi får följa 
dessa insatser för att se om de ger önskvärda resultat. 

Kompetensutveckling till personalen om nödvändiga insikter gällande 
skollag, läroplaner och andra föreskrifter som gäller för skolväsendet 
bedömer både rektorer och huvudman behöver göras under året. 
Reviderade kursplaner blir en av insatserna i detta arbete. 

Elevhälsans tillgång till behörig personal har haft brister under året, då 
ordinarie skolpsykolog varit föräldraledig. Det har haft påverkan på 
skolornas elevhälsoarbete. Det förebyggande arbetet med stöd av 
skolpsykolog har inte kunnat genomföras. En planering för utökning av 
elevhälsan för att kunna lägga mer fokus på det främjande och 
förebyggande arbetet behöver genomföras. Organisering av de delar inom 
elevhälsan som behöver hanteras centralt pågår men är ännu inte färdigt.  

En ny resursfördelningsmodell infördes inför läsåret 2020/2021. 
Resurstilldelning behöver följas upp efter läsåret 2021/2022 inför budgetår 
2023 för att se om vi har en likvärdig fördelning som bidrar till att 
huvudmannens kompensatoriska uppdrag ger effekt. På de skolorna med 
svårast förutsättningar ska huvudmannen kompensera så att eleverna får 
en likvärdig utbildning. Med stöd av statsbidraget likvärdig skola har 
huvudmannen gjort extra justeringar efter tilldelningen av elevpeng. 
Nybyholmsskolan har fått extra tilldelning för att förstärka inom ämnet 
svenska som andra språk.  
 
Utifrån huvudmannens analys kan konstateras att undervisningen hamnat 
i fokus – hur kan vi ställa frågor, utforska i den inre kärnan av  
undervisningen så att lärare och rektorer upplever stöd från styrkedjan för 
att förbättra det inre arbetet. Vilka frågor har lärare i sin 
undervisningspraktik? Huvudmannen behöver lägga fokus i den inre 
kärnan. Vi kan också se en förflyttning gällande våra förklaringsmodeller 
och ett större fokus på analys och frågor relaterade till varför det blir som 
det blir och vad kan vi justera i vår process som skola och som huvudman.  
 
”Om vi ska höja skolans resultat krävs att vi ser elevernas lärande och 
prestationer i ljuset av den undervisning de får” (Hirsch, 2017). Det finns 
goda skäl för att lärare utvecklar ett utforskande förhållningssätt där 
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konkreta aspekter av undervisning och elevresultat granskas i syfte 
att optimera elevers möjligheter att lära. Arbetet i 
forskningsprommet IFOUS ”Fokus undervisning” ska säkerställa 
detta.  
 
På två av skolorna har det varit en stor omsättning av skolledare de 
senaste åren vilket vi vet påverkar trygghet och stabilitet på skolan 
(Skolinspektionens kvalitetsgranskning 2019, Huvudmannens arbete för 
kontinuitet på skolor med många rektorsbyten). I rapporten konstateras 
att det är hög omsättning på rektorer på många skolor i Sverige. 
Rektorerna spelar en viktig roll när det gäller att långsiktigt leda och 
utveckla den pedagogiska personalens arbete, så att eleverna får en 
utbildning av hög kvalitet. Täta rektorsbyten på en skola riskerar därför 
att leda till att eleverna får en utbildning av lägre kvalitet. Huvudmannen 
har inför läsåret 2021/2022 utökat rektors ledningsstöd på två av våra 
skolor för att rektor ska ha ytterligare möjligheter att fokusera på 
kärnuppdraget, att leda lärares lärande för att lärare skall ge eleverna den 
bästa möjliga undervisning samt se till att verksamheten vilar på 
vetenskaplig grund samt beprövad erfarenhet. Ytterligare utökningar 
kommer behövas för att säkerställa att rektor kan leda det pedagogiska 
arbetet på skolan.  

När vi fördjupar oss i icke framgångsrika skolors arbete (Jarl, Blossing, 
Andersson 2017) så kan vi summera som en bidragande orsak till att 
elevresultaten har försämrats genom följande punkter: 

- Frekvent förändrad ledning 

- Implementeringsinriktad förvaltning/styrelse 

- Individuellt, alternativt självgrupperat lärande 

- Fokus på annat än elevers resultatutveckling 

- Uppfattningen att skolans resultat är avhängigt eleverna 

Om vi kritiskt granskar Arboga kommun de senaste åren så kan vi 
konstatera att vi har haft förändring av ledning både på rektorsnivå och 
förvaltningsnivå. Svårigheten att ha fokus på elevresultat är också en 
faktor då gemensam statistik över tid inte finns som en samlad 
dokumentation i ett system. Detta är faktorer som huvudmannen kan 
påverka. Liksom organisering av rektorer och deras ansvarsområden. De 
rektorer som arbetar på våra ”svåraste” skolor behöver kompenseras på 
något sätt beroende på vilka svårigheterna är. Det går inte att fördela 
rektorers ledningsansvar bara genom enkla nyckeltal som elevantal och 
personalansvar. Förutsättningarna har förändrats med kort varsel 
gällande ekonomi och detta påverkar möjligheten att fördela resurser. Den 
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ekonomiska styrningen och förändringen av den kan ha påverkat arbetet 
ute på skolorna mer än vi trodde innan. Rektorer vittnar om svårigheter i 
att fördela utifrån den nya modellen i ekonomin, speciellt det första året 
2021. Även verksamhetschefernas omsättning, den som ska vara närmaste 
stöd till rektorerna, har påverkat rektorernas arbetsmiljö, enligt rektorerna 
själva.  

Elevsammansättningen på den skola eleven går i får allt större betydelse 
för elevens resultat. Skolsegrationen har en negativ påverkan på 
likvärdigheten och riskerar att försämra skolans förmåga att kompensera 
för elevernas skilda förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Det 
drabbar elever med mindre gynnsam bakgrund hårdast. Skolan har ett 
viktigt uppdrag i att kompensera för skillnader i barns- och elevers 
förutsättningar och främja en allsidig elevsammansättning. 
 
Den fysiska lärmiljön har stor betydelse för skolans förmåga att arbeta 
med sitt uppdrag. En bra skolmiljö bidrar till elevernas lärande och behov 
av olika lärmiljöer. Skollokalerna är arbetsmiljö för elever och vuxna i 
skolan. Därför behövs åtgärder för att säkerställa en god lärmiljö på både 
kort och lång sikt.  
 
9.1.1 Åtgärder på kort sikt i grundskolan 

• Delta i forskningsprogrammet Fokus Undervisning i IFOUS regi 

• Utveckling av ledning och styrning från huvudmannens sida 

• Systematisk och skolbaserad kompetensutveckling 

• Fortsatt arbete med pedagogiskt ledarskap på alla nivåer 

o Omorganisation av lednings- och enhetsstrukturen för 
grundskolans enheter för att skapa rimliga chefsområden 
utifrån respektive skolenhets utmaningar.   

• Stärkt elevhälsa: Bibehålla nuvarande antal kuratorer i 
grundskolan, utökning av skolläkare (rekrytering i samarbete med 
Köping), utökning av psykolog- och skolsköterskeresurs samt 
utökad ledning utifrån det medicinska ledningsansvaret för 
elevhälsan. 

• Utvärdering av resursfördelningsmodellen inför budgetår 2023 för 
att säkerställa mer resurser för kompensatoriska åtgärder på grund 
av segregation.  

• Tillföra lokaler för undervisning på Ladubackskolan. 

• Tillföra lokaler för undervisning på Nybyholmsskolan. 
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9.1.2 Åtgärder på lång sikt i grundskolan 

För att skapa en struktur som gynnar alla elever i Arboga föreslås den av 
Kommunfullmäktige beslutade organisationen för grundskolan (KF 2020-
05-14 §83, KS 426/2019-600) att verkställas med en ny skolorganisation 
som organiseras utifrån skollagens stadieindelning med låg, mellan och 
högstadium.  Förutsättningarna för allsidigt sammansatta elevgrupper 
prioriteras för att minska skolsegregationen och ge alla elever rätt till 
likvärdig utbildning. Nybyholmsskolan och Ladubacksskolan blir en 
enhet och lokalerna på Nybyholmsskolan avvecklas. Ladubacksskolan 
byggs ut till en f-6 skola för att kunna ta emot elever från Nybyholm och 
även årskurs 6 från Stureskolan. Stureskolan blir en 7-9 skola. En ny 
grundskola byggs på söder på tomten Ärlan 12. Brattbergsskolan och 
Götlunda skola fortsätter drivas separata skolenheter.  
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10 Skolorganisation grundskolan 
 

 
 

 

 
10.1 Organisation grundskolan: 

Skolorna i Arboga organiseras i två områden med skolenheter för årskurserna f-6 

och 7-9 

 

Norr Söder 

Ladubacksskolan 3 
paralleller åk f-6 (inklusive 
elever från Medåkers och 
Nybyholmsskolans 
upptagningsområden) 

Brattbergsskolan åk f-3 
2 paralleller 

Stureskolan åk 7-9  
3 paralleller 

Gäddgårdsskolan  
åk f-3: 2 paralleller 
åk 4-6: 3 paralleller 

 Gäddgårdsskolan åk 7-9 
3 paralleller 

 Grundsärskolan 1-9 
(Gäddgårdsskolan) 

 Götlunda skola, 1 parallell  
åk f-6 

 

10.1.1 Nya upptagningsområden  

 

Ladubacksskolan  

 

397 408 414 411 426 424 439 456 461 463 466449 458 462 457
482 478 496 510 515 518 522

0

100

200

300

400

500

600

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Prognos för antal barn i nya Ladubacksskolan 
åk f-6

Exkl Medåker Inkl Medåker



Framtida skolorganisation 
 

 

52 
 
 

 

 

Idag bedrivs Medåkers skola som en fristående enhet. Kommunen har dock alltid 

ett ansvar för att ha beredskap för att kunna ta emot eleverna i en fristående skola i 

den kommunala skolan.  

  

10.1.2 Verksamhetsmässiga ställningstaganden 

• Ökar likvärdigheten med färre och större enheter:  
Den blir en bättre integration och likvärdighet för kommunens elever. 
Likvärdighet gällande klasstorlek, lärartäthet, elevhälsa och tillgång till 
specialkompetens ökar möjligheten att interagera med andra elever. 
Skolsegregationen minskar och elevgrupperna blir mer likvärdigt 
sammansatta. 

• Stadieindelad skola enligt skollagen:  
Arboga kommun har tidigare haft en stor variation gällande 
årskurssammansättning. Årskurssammanfattningen har lokalmässiga 
utgångspunkter, inte pedagogiska. En stadieindelad skola ger bättre 
förutsättningar för sammanhållet lärande och kontinuitet i 
stödinsatser. Timplanen och kursplaner är stadindelad och grunden för 
hur verksamheten planeras, organiseras och bedrivas. Kursplanerna är 
uppbyggda med stadieindelat centralt innehåll för låg-, mellan- och 
högstadiet och kunskapskrav för slutet av årskurs 6 och årskurs 9. I en 
stadieindelad skola behöver inte elever bryta sin skolgång mitt i ett 
stadie.  

• Större skolenheter, ger en samlad kompetens och ökar kollegialt 
lärande:  
Lärarnas kompetenser är den viktigaste kvalitetsfaktorn för barns 
lärande, vilket innebär att lärares fortbildning är viktigt. Det handlar 
om att utveckla lärares ämneskunskaper och läroplanskunskaper, 
liksom pedagogiska och ämnesdidaktiska kunskaper. Detta kan ske 
vid så väl organiserade som spontana kollegiala möten på en skola. 
Större skolenheter blir mer bärkraftiga såväl pedagogiskt som 
ekonomiskt. 

• Förbättrar möjligheterna rekrytera lärare med legitimation som kan 
undervisa i rätt ämnen:  
Ämneslärarsystem innebär att eleverna möter flera lärare under en och 
samma dag, som har behörig i alla de ämnen den undervisar i och får 
en högre kvalitet på sin undervisning. Läraren har mer tid att lägga på 
planeringen eftersom läraren använder i stort sett samma planering i 
parallellklassen. Optimalt är om till exempel en svensk-och 
samhällsorienterad lärare och en matematik- och 
naturkunskapsorienterad lärare jobbar i par och delar på två klasser i 
samma årskurs. För detta krävs att skolan har minst två paralleller. 
Erfarenhet visar att ämneslärarsystem förbättrar lärarnas 
arbetssituation (minskar stressen) och ökar elevernas måluppfyllelse 
och får fler elever att nå de högre målen eller betygen A-B.  
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• Elevhälsoteams kompetens och effektivitet ökar vid större 
skolenheter:  
Idag har inte alla rektorer kontinuerlig tillgång till kurator, 
skolpsykolog, skolläkare, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare 
eller specialpedagog i sina elevhälsoteam på skolorna. Om 
skolenheterna blir större så ökar möjligheten att elevhälsoteamen alltid 
kan bestå av rektor, kurator, skolpsykolog, skolläkare, skolsköterska, 
specialpedagog och studie- och yrkesvägledare. Med ett utökat 
elevhälsoteam så förbättras det främjande, förebyggande och 
åtgärdande arbetet kring varje elev. Arbetet blir smidigare, snabbare 
och effektivare, när samtliga yrkesgrupper är representerade i 
elevhälsoteamet. Det blir även effektivare arbete genom att flera av 
dessa yrkesgrupper inte behöver tjänstgöra på många skolor, främst så 
minskas restid vilket ger varje yrkesgrupp mer tid till att vara delaktig 
i skolans verksamhet man tjänstgör vid. Önskvärt är att varje kurator, 
skolsköterska och studie- och yrkesvägledare kan begränsa sin 
tjänstgöring till max två skolor.  

• Effektivare och flexiblare budget:  
Rektor får större möjligheter att använda sin budget på ett mer 
effektivare men även flexiblare sätt när skolenheten är större. Rektor 
kan fördela om resurser där behoven finns ett visst år, samt 
effektivisera vissa tjänster som tidigare krävde två anställda eftersom 
det låg på två skolenheter (fritidshempersonal och resurspersoner). 

Rektor kan omorganisera lättare med en större budget och anställa 
andra yrkeskategorier till skolan.  

• Röd tråd i det pedagogiska ledarskapet och systematiskt 
kvalitetsarbete:  
Två F-9 spår, Norr och Söder. Övergångar och överlämningar mellan 
skolor/stadier underlättas. Det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) är 
lättare att säkerställa och följa upp med färre skolenheter. 

• Underlättar rekrytering av legitimerade lärare:  
Förutsättningarna att skapa en god arbetsmiljö ökar, det blir lättare att 
skapa bra tjänster (heltid på en skola) och att skapa samarbeten med 
kolleger, vilket även bidrar till att duktiga lärare stannar kvar och 
eleverna slipper lärarbyten, vilket påverkar resultat och kvalitet på 
skolan.   

• Två tre-parallelliga högstadieskolor skapar större trygghet  
Det ger goda förutsättningar för att skapa en lugn och trygg 
studiemiljö om det finns två mindre högstadieenheter. Vid mindre 
högstadieenheter finns bättre möjlighet att skapa goda relationer 
mellan elever och lärare. Det finns valmöjlighet för elever att byta skola 
på högstadiet. Det finns en risk i att ha enbart en högstadieenhet i 
kommunen med ökad risk för incidenter och otrygghet. Två likvärdigt 
stora högstadieenheter ger bättre förutsättningar för 
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tjänsteplaneringen. Timplanen fastställer hur många timmar som 
måste erbjudas inom samtliga ämnen. Tjänsteplanering på två 
högstadieskolor fungerar utifrån att de flesta lärare idag har minst två 
ämnen i sin utbildning. För heltidstjänster inom ämnen såsom till 
exempel bild och musik krävs minst sex paralleller på högstadiet om 
man enbart har ett ämne i sin legitimation.  

• Ytor som friställs om åk 6 flyttar från Stureskolan: 

I den fördjupande förstudien för lokalerna som denna 
organisationsutredning har adderats med har det förekommit 
diskussioner om den yta som uppstår på Stureskolan då årskurs 6 
föreslås flyttas till Ladubacksskolan. Förslag som diskuterats har varit 
att Stureskolan skulle inrymma 4 paralleller åk 7-9 och nya 
grundskolan 2 paralleller i åk 7-9. Verksamheten ser stora svårigheter 
att hantera ett skolval i åk 7 där en parallell på nya grundskolan skulle 
behöva flytta från den skola de gått i sedan antingen förskoleklass eller 
åk 4. Kommunen är skyldig att ordna plats för alla barn i grundskolan 
och vårdnadshavaren har rätt att välja skola för sitt barn i hela 
kommunen. Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavarens 
önskemål när en elev ges plats vid en skola. Men vårdnadshavarens 
önskemål får inte gå ut över ett annat barns rätt till placering vid en 
skolenhet nära hemmet. Det kallas närhetsprincipen. Då det finns flera 
skolor i kommunen som ligger nära hemmet så innebär det inte alltid 
att barnet blir placerad i den skolan som ligger närmast hemmet. När 
platserna på en skola tar slut är det kommunen som bedömer vilka 
elever som har rätt till en plats på skolan. (Skollagen 10 kapitlet 30 §) 

Kommunen får bestämma vilka principer som gäller vid placering på 
skolenheter. Principerna får inte begränsa eller sätta bestämmelserna 
om vårdnadshavarnas önskemål och närhetsprincipen ur spel. 

I första hand fylls platserna på en skola av de barn som hör till skolans 
upptagningsområde. I vissa fall innebär det att skolan blir helt full och 
att inte alla elever som vill får plats. Om skolan har möjlighet att ta 
emot fler elever fördelas platserna i turordning utifrån följande 
kriterier: 1. upptagningsområde 2. relativ närhet och 3. syskonförtur. 

Beslutet om placering vid en skolenhet går att överklaga till 
Skolväsendets Överklagandenämnd. Verksamheten ser stora 
svårigheter att hantera och administrera skolval i åk 7 från nya 
grundskolan till Stureskolan och befarar att det kommer innebära flera 
överklaganden från vårdnadshavare. Skollagen anger även att en elev 
har rätt att gå kvar i den skola där den är placerad.  

 

Organisering i färre och större skolenheter ger stöd för det som 

framkommer i forskningen om framgångsrika skolor och skapar 

förutsättningar för en mer likvärdig skola.  
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10.1.3 Kostnadsbedömning lokaler  

Förslaget till framtida skolorganisation innebär nedanstående 
investeringsutgifter och lokalhyror 

Skola Stadieindelning Nuvarande hyra 
(tkr) 

Investeringsutgift 
(tkr) 

Ny hyra 
(tkr) 

Gäddgårdsskolan 2 pll f-3, 3 pll 4-
6, 3 pll 7-9, 
grundsärskola 1-
9 

8 700 387 000 20 700 

Brattbergsskolan 2 pll f-3 2 900 14 000 4 000 

Stureskolan 3 pll 7-9 4 900 0 4 900 

Nybyholmsskolan avvecklas 1 100 0 0 

Ladubacksskolan 3 pll f-6 3 400 160 000 16 900 

Götlunda skola 1 pll f-6 2 100 0 2 100 

Engelbrektsskolan avvecklas 1 400 0 0 

Summa  24 500 561 000 48 600 

 

*Prövning av barns bästa  

10.2 Artikeln 2: Rätt till likvärdiga villkor, jämlikhet och förbud mot 
diskriminering 

Frågeställning: På vilket sätt berörs barn/elev/ grupper? Ger vi likvärdiga villkor 

för alla som berörs? Vilka riskerar att ”hamna utanför”? Gynnas viss på andra 

bekostnad? 

Prövning: Vi ger likvärdiga villkor till våra elever då vi organiserar skolorna efter 

nya riktlinjerna år 1-3, 4-6 och 7-9. Eleverna får lärare med rätt ämneskompetens 

och lärarna får möjlighet till kollegial handledning, faktorer som gynnar både den 

enskilda eleven men också måluppfyllelsen i stort.  

Enligt beprövad erfarenhet ser vi att större enheter bidrar till ökat pedagogiskt 

ledarskap. Rektor har större möjligheter att leda och organisera kollegialt lärande, 

vilket Skolverket lyfter som den mest framgångsrika vägen för 

kompetensutveckling och skolutveckling.  

 

10.3 Artikel 3: Barnets bästa  

Frågeställning: Vad är bäst enligt forskning, nationella riktlinjer, praxis i andra 

kommuner, vägledande beslut, vår egen erfarenhet/kunskap på området? Hur 

påverkas barn på kort och lång sikt?     

Prövning: Enligt Skolverkets allmänna råd är skolans kvalitetsfaktorer: Lärares 

profession, ämneskunskaper och möjligheter till kollegialt lärande de viktigaste 

för att eleverna ska nå höga mål. Kvalitetsfaktorer hos lärare är didaktisk 

kompetens, ledarkompetens, relationskompetens och ämneskunskaper. 

Skolenheter med 2-5 paralleller lyckas bäst med att säkra elevers måluppfyllelse. 
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Det beror bland annat på att eleverna kan få lärare med rätt ämneskunskaper i alla 

ämnen. På små skolenheter saknar ofta lärare den kompetens som varje elev har 

rätt till, enligt Skolverket.  

Rektorer på små skolenheter har svårare att rekrytera behöriga lärare, vilket leder 

till att behörigheten blir låg då det i vissa fall bara finns 3-5 lärare. På större 

skolenheter kan lärare med behörighet stötta och säkra undervisningen för 

enskilda elever som får del av sin undervisning av obehöriga lärare. Lärarbristen 

kommer att vara fortsatt hög under de närmaste tio åren, enligt SKR. 

Skolverket bedömer också i sin lägessammanfattning att huvudmän och rektorer 

behöver ge lärarna bättre förutsättningar att erbjuda en undervisning av hög 

kvalitet som möter alla elevers behov. Bland de brister som kommer fram i 

rapporter från Skolinspektionen påtalas att lärare på små skolor oftare anpassar sin 

undervisning efter de elever som har svårt att nå de lägst godtagbara 

kunskapskraven eller till en medelnivå i gruppen. På större skolenheter kan 

eleverna lättare delas in i grupper baserat på deras nuvarande nivå. Det vill säga, 

fler elever får undervisning på rätt nivå.  

I Skolverkets skrift ”Forskning för klassrummet” lyfts kollegialt lärande som tar 

avstamp i den egna praktiken som den mest framgångsrika vägen för 

skolutveckling. Kollegialt lärande är svårt att få till på små skolenheter, enligt 

rektorerna i Arboga kommun. Däremot är det ett mycket bra verktyg på de större 

skolorna för att utveckla kollegors kompetenser i klassrummet. Observationer och 

bra samtal om undervisning är ett mycket bra verktyg för att höja alla lärares 

förmågor som pedagoger.  

En forskningsöversikt kring skolstorlekens påverkan på elevers skolprestationer 

och sociala situation gjord vid Linnéuniversitetet 2014 visar på små och stora 

skolors för- och nackdelar. I översikten lyfts problematiken kring att definiera vad 

som är en liten och stor skola. Det går inte heller att säga vad som är den optimala 

skolstorleken, däremot ställs frågan om en skola kan bli för liten.  

De riktigt små skolorna med enbart några enstaka lärare kan bli sårbara vid t.ex. 

sjukskrivningar eller om någon lärare slutar. Ett annat dilemma är svårigheten att 

få in lärarvikarier och legitimerade lärare i alla ämnen. En liten grupp lärare har 

också svårt att skapa den dynamiska och "kritiska massa" som krävs för att 

utmana och utveckla den praktik man arbetar i.  

10.4 Artikel 6: Rätt till goda förutsättningar för en optimal 
utveckling  

Frågeställning: Hur påverkar beslutet barn/elev/ gruppers rätt till goda 

förutsättningar för en optimal utveckling? Har beslutet negativ påverkan på 

(vissa) barn/elever förutsättningar för en optimal utveckling? 

Prövning: Kvalitetsfaktorer hos lärare är didaktisk kompetens, ledarkompetens, 

relationskompetens och ämneskunskaper. Större skolenheter med 3-4 paralleller 

ger störst möjligheter till en god pedagogisk ledning av rektor och bra 

förutsättningar för kollegialt lärande, vilket i sin tur gynnar alla elever.  

Elevhälsoteamet får bättre förutsättningar att ha fler yrkeskategorier placerade på 

heltid på stora skolenheter. Detta gynnar främst förslag 3. Detta gynnar både 

stödet till eleverna samt främjar kompetensförsörjningen gällande exempelvis 

skolsköterska, syv, specialpedagog, kurator och skolpsykolog. 
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10.5 Artikel 12: Rätt till delaktighet  

Frågeställning: Vad behöver vi förstå ur barnets perspektiv för att beslutet ska bli 

relevant för barn/elev/grupp? 

Vi har valt att ta reda på vad eleverna tycker är viktigt genom att ställa följande 

frågor: 

Vad tycker ni är viktigt i en bra skola? 

1. För att barn och elever ska trivas 

2. För att barn och elever ska lära sig så bra och så mycket som möjligt i 

skolan 

3. Lärare och andra vuxna i skolan 

4. Klassrum och andra rum/lokaler i skolan 

5. Skolgården och utomhusmiljön 

 

Frågeställning: Vilka barn/elever har vi involverat/vilka barn/elever har vi inte 

involverat? Hur har de varit delaktiga? Om barn/elever inte varit delaktiga, 

förklara varför! 

Prövning: Eleverna har givits delaktighet genom att elevråden och 

elevskyddsombuden har fått svara på frågor gällande hur en bra skola ska 

organiseras. Elevernas svar har sammanställts i F-6 och 7-9. 

Frågeställning: Vilka åsikter har de barn/elever som berörs av beslutet lyft fram 

och vilken vikt lägger vi vid barns/elever uttryckta åsikter i beslutet?  

Prövning: För att trivas på skolan tycker eleverna att det är viktigt med goda 

kamratrelationer och att det finns kamrater att tillgå. De äldre eleverna tycker att 

lokalernas utformning är av stor vikt. Exempelvis att det finns uppehållsrum, 

cafeteria och moderna klassrum/grupprum. 

Eleverna påtalar vikten av närvarande vuxna, bra lärare med rätt kompetens och 

fler vuxna som viktiga förutsättningar för studiero och trygghet.  

En återkommande åsikt i svaren är att eleverna tycker att det är viktigt att skolans 

lokaler är ”hela, rena och rymliga”. 

Idag anser många elever att lokalerna är trånga, slitna och att de saknar utrymmen 

att vistas i på raster mm. Även grupprum saknas och elever upplever att de får 

sitta i korridorerna när de ska arbeta, vilket inte är bra varken för studiero eller 

trygghet.  

Det behövs en utemiljö som erbjuder alternativ som lockar till lek, spel och 

rörelse. Eleverna önskar också fler sittplatser och umgängesytor under tak. De 

äldre eleverna önskar en gemensam skolgård för yngre och äldre. 

Se bilaga: ”Elevperspektivet ny skolorganisation”. 

Frågeställning: Vilka åsikter finns från barnets/elevens nätverk? 

Vårdnadshavare, personal? Andra? 
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Prövning: All pedagogisk personal har varit delaktiga i framtagandet av förslagen 

till ny skolorganisation.  

Även fackliga företrädare, elevhälsan och tjänstepersoner inom förvaltningen har 

varit delaktiga. 

10.6 Analys av sammanfattningar: 

På vilket sätt har vi tagit hänsyn till barnens bästa i beslutet? Vilka andra faktorer 

påverkar? Intressekonflikter? Kompensatoriska åtgärder? 

Enligt forskning och skolverkets allmänna råd ser vi att lärares profession, 

ämneskunskaper och möjligheter till kollegialt lärande de viktigaste för att 

eleverna ska nå höga mål. Kvalitetsfaktorer hos lärare är didaktisk kompetens, 

ledarkompetens, relationskompetens och ämneskunskaper. Skolenheter med 2-5 

paralleller lyckas bäst med att säkra elevers måluppfyllelse. Elevernas 

kunskapsutveckling och trygghet gynnas av få skol- och lärarbyten. Vi bryter 

segregationen av våra elever i samtliga förslag.  

Det som skiljer förslagen åt är: 

Förslag 1: En konsekvens på norra skolområdet är att eleverna får byta skola och 

lärare mellan åk 3 och 4 samt mellan åk 6 och 7.  

Förslag 2: En konsekvens på norra skolområdet är att eleverna får byta skola och 

lärare mellan åk 3 och 4 samt mellan åk 6 och 7. Ett gemensamt högstadium kan 

underlätta kompetensförsörjningen och större umgänge med jämnåriga. 

Möjligheten att vid behov byta skola blir obefintlig. En gemensam högstadieskola 

innebär 9 paralleller. 

Förslag 3: Alla kommunens elever kommer som mest att behöva byta skola en 

gång under sin grundskoletid. I detta förslag uppfyller samtliga skolenheter 2-5 

paralleller, med undantag för Götlunda skola. 
 

 

 

 


