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§ 78

Diarienummer: UTB/2019:224

Stadieanpassad årskursfördelning
Bakgrund

På några av kommunens skolor byter eleverna skola mitt i mellanstadiet. Vid dialoger
med rektorer har framkommit att det kan vara en bidragande orsak till brister i elevernas
måluppfyllelse. I strävan mot högre måluppfyllelse och att ge alla elever i kommunen
likvärdiga förutsättningar att lyckas i skolan gav utbildningsnämnden
utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en stadieanpassad
årskursfördelning. Processen för utredningen har innehållit dialog med rektorer, personal,
elever, vårdnadshavare och byalag. Nämnden har fått kontinuerliga delrapporter.

Sammanfattning

I utredningen har för- och nackdelar med ett flertal alternativ belysts ur olika perspektiv.
För Skänningeområdet har utredningen inte utmynnat i förslag till förändring av
årskursfördelningen i närtid, eftersom de ekonomiska förutsättningarna för lokalmässiga
anpassningar saknas och för att det behövs en samordning med förskolans lokalbehov.
Eftersom både förskola och grundskola har behov av investeringar, behöver detta
samordnas.
För Mantorpsområdet har utredningen utmynnat i ett förslag till förändring i
årskursfördelningen mellan skolorna så att den blir stadieanpassad.
Utbildningsförvaltningen förordar att årskurs 4 och 5 flyttas till Mantorp. Det bedöms ge
störst positiv effekt på elevernas måluppfyllelse, men utredningen har, utifrån vad som
framkommit i löpande dialog med utbildningsnämnden, även med alternativet att årskurs
6 flyttas till Normlösa och Västra Harg. Många av eleverna tycker dock att det är bra som
det är med byte efter årskurs 5. Bland de elever som skulle vilja ha det annorlunda,
förordar de flesta byte efter årskurs 6, men några förordar byte efter årskurs 3.
Syftet med översyn av årskursfördelningen mellan skolorna var att förbättra
likvärdigheten i elevernas förutsättningar att kunna gå ut grundskolan med tillräckligt
goda betyg för att komma in på nationellt program på gymnasiet, det vill säga leva upp till
utbildningsnämndens åtagande om gymnasieutbildning och kommunens mål att höja
utbildningsnivån. Även om översynen endast delvis lett fram till förslag på förändringar i
årskursfördelningen, så har processen med dialog med företrädare för skolorna kring olika
parametrar i utredningen, ändå lett till att problematiken när det gäller bristande
likvärdighet i elevernas förutsättningar blivit belyst på ett sätt som lett till ökad
medvetandegrad och väckt tankar om konkreta åtgärder att vidta, oavsett
organisationsförändringar eller inte.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-05-28
Slutrapport stadieanpassad årskursfördelning inklusive bilagor 2021-05-27

Yrkande

Gun-Inger Andersson (L) yrkar på att ärendet justeras omedelbart.

Beslutsgång

Ordförande Gun-Inger Andersson finner att nämnden bifaller beslutspunkterna 1-4, 5a, 6-8
samt yrkandet om omedelbar justering.
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Beslut

Skänningeområdet
1.

I Skänningeområdet görs i nuläget inga förändringar av fördelningen av årskurser
mellan skolorna.

2.

Målet sammanhållna stadier kvarstår dock och nämnden uppdrar åt
utbildningsförvaltningen att planera för detta i samband med planeringen för
förskolans utbyggnad i Skänninge.

3.

Planeringsarbetet ska beakta utredningsrapporten från våren 2021 om
stadieanpassad årskursfördelning.

Mantorpsområdet
4. Skolupptagningsområdena behålls oförändrade.
5.

Beslutsalternativ A: Normlösa och Västra Hargs skolor tillförs årskurs 6 från och
med höstterminen 2022.

6.

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att i planeringen inför byggande av ny skola i
Mantorp återuppta tankarna att eventuellt organisera för en gemensam
flerparallellig mellanstadieskola för hela Mantorpsområdet.

Kommunövergripande
7. Inriktningen ska vid varje framtida översyn av skolorganisation vara att
eftersträva sammanhållna stadier.
8.

Uppdra åt utbildningsförvaltningen att i det övergripande systematiska
kvalitetsarbetet inarbeta att måluppfyllelsen följs upp och rapporteras till nämnd
terminsvis.

Övrigt
9. Beslutet ska justeras omedelbart.
___
Beslutet skickas till
Grundskolans rektorer, grundskolans verksamhetschef, akten
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