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Förord
Utgångspunkten i arbetet med denna utredning har varit att särskilt identifiera framgångsrika
vägar som Barn- och ungdomsnämndens verksamhet i Marks kommun i nuläget arbetar på.
Mercuri Urval AB har inga patenterade generella lösningar för att förändra organisationer, utan
har ett sätt att verka som kännetecknas av att i en nära samverkan med uppdragsgivare och
berörda, mejsla fram vad verksamheten och dess företrädare är i stånd att vilja och kunna
genomfora. I samtal, intervjuer, dialoger, inventeringar i form av workshops och andra former har
dessa möjligheter identifierats och ett flertal positiva iakttagelser har gjorts. Särskilt värt att
nämna är det förtroende och samarbete som nu finns mellan förvaltningsnivån och den operativa
nivån. I en tidigare utredning år 2002 pekades på det avstånd som fanns mellan nivåerna och
känslan av att verksamheten belastades med uppgifter från förvaltningen snarare än avlastades.
Numera kan det däremot konstateras att förvaltningen ses som ett stöd för verksamheten och är en
uppskattad part i det gemensamma arbetet.
I förskolorna finns ett medvetet pedagogiskt arbete där det märks att den numera är en
läroplansstyrd verksamhet. Påfallande är, hur barn i vardagen ges möjlighet att öka sin förståelse
för t ex olika matematiska begrepp på ett nära och lekfullt sätt. Detta genererar i sig en utmaning
för personalen i de kommande skolformerna, så att barnen inte underskattas utan får stimulans
och möjlighet att ytterligare växa och utvecklas. Formerna för övergången mellan förskola och
förskoleklass är därför viktigt att ytterligare utveckla. Hög samverkan mellan förskoleklass, skola
och fritidshem är ofta ett tecken på kvalité i verksamheten, eftersom personalen då tillsammans
sätter barnens främsta i rummet och ser alla barn som allas barn. Dessutom används resurserna då
effektivt och samutnyttjas, såväl personal- som lokalmässigt.
I utredningen skall dessutom särskilt beaktas barn/elever i behov av särskilt stöd och det samlade
intrycket är att det finns en hög ambitionsnivå och att arbetet sker i beprövade former som till
stora delar fungerar väl. På frågan av vad som under utredningen imponerat allra mest i
verksamheten, är det en bild av en särskild situation, på en enhet, vid ett kort möte som etsats sig
fast. Idag finns på många skolor elever som på grund av neuropsykiatriska funktionshinder
medicineras och så även i Mark. I en skola arbetade pedagogerna synnerligen medvetet på att
möta och förändra verksamheten, så att eleven nu utan medicin skulle kunna fungera och
utvecklas. Denna insikt om att skolans verksamhet ständigt måste förändras och utvecklas för att
möta de elever som idag finns i samhället är ett tecken på både pedagogisk kvalitet och socialt
ansvar.
Överhuvudtaget är det samlade intrycket att det för alla barn/elever i Mark bedrivs en verksamhet
som präglas av trygghet och goda rutiner i kombination med satsningar på utveckling och
förändring. Detta innebär till del, att arbetet med denna utredning har försvårats eftersom det inte
finns någon "akut kris" att särskilt peka på. Å andra sidan innebär det att det finns en kapacitet
och utrymme för att ta emot förslag till förändringar som på sikt kan skapa en ännu bättre
verksamhet.
Sedan utredningen påbörjades har dock väsentliga försämringar i det ekonomiska läget för
kommunen uppstått. Detta läge kan kort sammanfattas i att valet för kommunen nu än mer står
mellan att bevara byggnader eller att ge barn/elever tillgång till en verksamhet som tillhandahåller
pedagogisk kvalitet i form av såväl innehåll och utrustning som kompetent personal. Det finns
idag verksamhet i kommunen som rent kostnadsmässigt är orimligt dyr att driva i förhållande till
bemanningen. Detta kan inte anses vara försvarbart med tanke på att uppdraget är att tillgodose

barns/elevers bästa. Det måste i kommunen alltså prioriteras att satsa resurserna på pedagogisk
personal snarare än på att driva lokaler. Förhoppningsvis kan insikten, hos ansvariga, personal
och berörda, om det ekonomiska läget innebära att förståelsen för behovet av förändringar ökar.
Värt att påminnas om är dock det motstånd som alltid tenderar att uppstå vid förändringar och
som redan för 540 år sedan formulerades så här:
"Det finns ingenting så svårt att ta itu med, ingenting så vådligt att leda, ingenting så osäkert i
framgång som att införa en ny tingens ordning. Den som förändrar får nämligen som motståndare alla som lyckats väl i de gamla spåren och endast ljumma försvarare i dem som kan
tänkas fungera i de nya. "
Nicolö Machiavelli 1469

Bakgrund och uppdrag
Enligt Barn- och ungdomsnämndens Mål- och resultatplan för 2009 - 2012 finns krav på och
uttryck för att skolan skall klara av att erbjuda en verksamhet som leder till att alla elever når
målen, oavsett deras förutsättningar och sociala sammanhang. Dessutom är uppfattningen den, att
det inte är individen som har anpassningssvårigheter sett till ett eventuellt handikapp, utan att det
är verksamhetens bristande förmåga att anpassa sig till olika individers förmågor som skall
undanröjas. I skolans och förskolans vardag innebär detta en ytterligare skärpning av uppdraget
att alla barn och elever skall ges det stöd som de är i behov av.
I kommunens Mål och resultatplan framkommer att uppdraget för förskolan är att:
• Plats i förskola skall erbjudas inom 4 mån från anmälningsdatum.
• Föräldrar erbjuds enskilt samtal om sitt bam två gånger per år (utvecklingssamtal).
Samtalen skall dokumenteras, så att barnets utveckling kan följas.
• Nämnden skall utöver de kommunala förskolorna, arbeta för att kunna erbjuda
familjedaghem som alternativ.
• Öppen förskoleverksamhet skall erbjudas i Horred, Skene, Kinna och Fritsla.
• Verksamheten skall bedrivas i en trygg, stimulerande och hälsosam miljö.
• Förskolornas verksamhet skall kännetecknas av ett undersökande, aktivt arbetssätt där
barnet utvecklar nyfikenhet och lust att lära.
• Nämnden skall verka för att bibehålla och öka förskolans kvalité avseende gruppstorlek,
personaltäthet samt personalens utbildningsnivå.
I kommunens Mål och resultatplan framkommer att uppdraget för skolan är att:
• Alla elever skall ges möjligheter att uppnå minst godkänt betyg i alla ämnen.
• Utvecklingssamtal mellan elev, förälder och ansvarig lärare skall erbjudas en gång per
termin. Samtalen dokumenteras i individuella utvecklingsplaner för varje elev.
• All skolverksamhet skall bedrivas i en trygg, stimulerande och hälsosam miljö.
• I alla skolor skall finnas väl fungerande system som garanterar eleverna inflytande på sin
arbetsmiljö och sitt lärande.
• Föräldrar, vars barn är inskrivna i särskola, kan välja att antingen låta barnet gå i sin
hemskola med särskilt stöd eller välja någon av de skolor som har särskilda klasser för
särskolans elever.
• Skolornas verksamhet skall kännetecknas av ett undersökande, aktivt arbetssätt där
eleven utvecklar nyfikenhet och lust att lära.
• Skolorna skall särskilt betona vikten av att eleverna tidigt utvecklar god läsförmåga.

•
•

Skolorna skall uppmuntras att främja metoder som stödjer matematiskt och
naturvetenskapligt intresse.
Nämnden skall arbeta för att bibehålla och öka kvalitén i skolan avseende elevernas
resultat och personalens utbildningsnivå.

I kommunens Mål och resultatplan framkommer att uppdraget för skolbarnsomsorgen är att:
• Alla elever med behov av skolbarnsomsorg skall få plats.
• Verksamheten skall bedrivas i en stimulerande, trygg och hälsosam miljö i anslutning till
respektive skola.
• Verksamheten skall bidra till barnens utveckling och ge dem en meningsfull fritid.
• I alla fritidshem skall finnas väl fungerande system som garanterar barnen inflytande i
verksamheten.
De närmaste åren minskar elevantalet med cirka 4 % per år. Nämndens inriktning är att försöka
undvika nedläggning av enheter så långt det är möjligt. Undervisningens kvalité och elevernas
möjligheter till utveckling får dock inte åsidosättas. Kraven på skolan att ge alla elever i behov av
särskilt stöd har skärpts, samtidigt som antalet elever fortsätter att minska. Detta innebär stora
svårigheter för en organisation som har många små enheter på nästan alla orter i kommunen att
klara elever med särskilt stora resursbehov. Det är dessutom en påfrestning på nämndens totala
ekonomi, då lokalkostnadernas andel av den totala kostnaden per elev räknat tenderar att öka på
bekostnad av den andel som är personalkostnader.
Flera statliga reformer som berör grundskolan kommer att införas. Dels införs nationella prov i
årskurs 3 samt en ny betygsskala, dels kommer troligen betyg att sättas i fler årskurser än idag. En
ny skollag och lärarutbildning förbereds. Delar av det individuella programmet kommer troligen
att föras till grundskolan. Kvalitetshöj ande åtgärder genomförs för särskolan. Dessutom arbetar
nämnden tillsammans med andra nämnder på att samordna resurser och åtgärder för att förbättra
situationen för barn och ungdomar totalt i kommunen.
Den 3 september 2008 beslutade Barn- och ungdomsnämnden i Marks kommun om att en
översyn av organisationen skulle göras och gav följande direktiv till denna utredning:
Skol- och förskoleorganisationen skall formas utifrån barnens/elevernas behov av goda
lärmiljöer och god arbetsmiljö. Den skall präglas av god effektivitet.
Särskilt skall antalet enheter belysas i förhållande till god ekonomisk hushållning,
samtidigt som goda förutsättningar för organisationens pedagogiska huvuduppdrag finns.
•

Organisationen skall ge, såväl personal som ledning, bästa möjliga förutsättningar inom
de ekonomiska ramarna till att skapa goda arbetsplatser som gynnar verksamhetens
utveckling och hälsa.

•

Elever i förskoleklass/grund-/särskola skall ha tillgång till en god elevhälsa vari skall ingå
resurser för skolhälsovård, tillgång till kurator, skolpsykolog, specialpedagog och studie/yrkesvägledning.

•

Särskilt skall beaktas organisationens förmåga att ge elever i behov av särskilt stöd den
hjälp de behöver.

•

Ledningsorganisationen skall anpassas enligt ovanstående samt ge rektorerna rimligt
stora ansvarsområden så att rektorns uppdrag enligt skollag och läroplan blir möjligt att
genomföra på ett godtagbart sätt. Som riktvärde skall 25 årsarbetare per ledare användas.
I ledningsorganisationen skall också visas hur ansvar skall ligga för det administrativa
stödet, elevhälsans organisation samt för ledning av rektorerna.

•

Översynen skall resultera i minst två olika alternativa förslag, där för- och nackdelar i de
alternativa förslagen samt de ekonomiska konsekvenserna särskilt skall belysas.

•

Översynen skall göras med hög grad av deltagande från nämnd, ledning och personal.

Nämnden ansvarar för förskoleverksamhet, grundskola, särskola och skolbarnsomsorg och
verksamheten är indelad i fyra distrikt under ledning av distriktschefer. Varje enhet leds sedan av
en rektor som är underställd distriktschefen. I varje distrikt finns ett elevhälsoteam och särskilda
stödfunktioner i form av administrativ personal. Den centrala förvaltningen har medarbetare som
arbetar med personal-, ekonomi- och utredningsfunktioner och är direkt underställda skolchefen.
Funktioner som kost, städ och vaktmästeri ligger inte inom förvaltningens ansvarsområde.
Kommunen har många elever som måste ha skolskjuts och erbjuder även skjuts till de elever som
väljer annan skola, vilket medför att kommunen har höga kostnader för skolskjutsar.

Utredningens genomförande
Arbetet inleddes med en presentation för nämnd, ledning och fackliga organisationer i oktober
2008. Inriktningen i arbetet var att utgå från de förutsättningar som finns i kommunen och att ha
ett framtidsorienterat och lösningsinriktat fokus. Att etablera ett sätt att arbeta som gav möjlighet
till inflytande och delaktighet var också en ambition. Därför inrättades två referensgrupper, den
ena med företrädare för verksamma och den andra med politiker. På kommunens intränat lades
information om uppdraget ut och via webben och per telefon gavs möjlighet att framföra tankar
och synpunkter. Ett flertal utnyttjade denna möjlighet och kännetecknande är hur olika
uppfattningar kan vara i en organisation.
Vid olika möten och samtal samlades fakta och intryck in och verksamheter besöktes. Kontakter
har under arbetets gång skett löpande med skolchefen, distriktscheferna och andra medarbetare,
vilka på ett positivt och hjälpsamt sätt varit behjälpliga i arbetet. Dessutom har inläsning av
dokument, särskilt enheternas kvalitetsredovisningar samt intervjuer med olika företrädare och
möten med vissa kategorier gett ytterligare underlag. Under hösten 2008 genomfördes också två
workshops där politiker, ledning och företrädare för fackliga organisationer (ca 60 personer)
diskuterade olika frågeställningar. Under arbetets gång har också nämnden regelbundet
informerats.

Utredningens innehåll och resultat
Kännetecken för en väl fungerande organisation.
Vid den första workshopen var syftet att inventera tankar och idéer kring vad som organisatoriskt
kan medverka till att förbättra verksamheten. Arbetet utgick från de faktorer som kännetecknar en
väl fungerande organisation som referensgruppen av verksamma tidigare hade listat, samt den

skattning som de hade gjort av dessa faktorer. Denna innebar att en värdering (1 - 5) av de olika
påståendena gjordes för att se i vilken utsträckning detta fungerade idag. Se bilaga 1.
Med denna sammanställning som bakgrund diskuterades sedan fem frågeställningar:
1.
2.
3.
4.
5.

Vad innebär rimligt stora och bärkraftiga enheter?
Hur kan samarbetet inom kommunen bli bättre?
På vilket sätt garanteras barn och elever en likvärdig kvalitet?
Hur garanteras att särskild kompetens finns vid behov?
Andra tankar och reflektioner kring organisation!

Resultat av de olika diskussionerna kan sammanfattas under följande rubriker:

Organisationens mål/syfte
Verksamheten är läroplansstyrd och regleras av nationella styrdokument. I kommunen finns
också en mål- och resultatplan som även har brutits ned på nämndsnivå. Varje enhet ger sedan i
sin kvalitetsredovisning en skattning på i vilken grad de olika målen har nåtts. Det finns en stor
variation i kvalitetsredovisningarna, men den gemensamma strukturen underlättar att se
resultaten.
Under utredningen pekas särskilt på vikten av att det finns tydliga uppdrag/mål och
handlingsplaner för hur målen skall nås. Vad som ur de nationella styrdokumenten särskilt nämns
är ökat elevinflytande, samverkan förskola/skola samt att alla barn/elever får sina behov
tillgodosedda.
Intrycket är att det finns ett stort utrymme för rektor att prioritera och tolka målen samt sitt
uppdrag och att detta leder till olikheter. Som exempel kan nämnas att Ängskolan särskilt har
tagit fasta på att profilera sig för elever de tre sista skolåren. Detta sker på ett framgångsrikt sätt
och enligt uppgift kommer en tredjedel av eleverna från andra distrikt. Skolan har ofta
studiebesök från andra kommuner och huvudmän för utbildning och det finns en "kö" till skolan.
Andra rektorer ser sitt uppdrag på ett annat sätt och betonar mer en skola där innehållet är
anpassat efter de elever och förutsättningar som finns. Effekten blir, i tider då elevunderlaget
minskar, att vissa skolor tappar elever och har tomma platser. Frågan blir också hur ett urval till
en särskild skola skall hanteras eftersom rätten till utbildning skall garanteras. Den obligatoriska
skolan skall vara rättssaker och kännetecknas att berörda skall erfara likabehandling,
förutsebarhet och kontrollerbarhet.
Enligt styrdokumenten finns för elever en rätt att välja skola och alla skolor kan genom
justeringar i timplanen inom ramen för skolans val ha ett särskilt innehåll, vilket innebär att
profilering inte är begränsat till de sista åren. Här finns anledning att i kommunen se över vilken
utveckling som är önskvärd och som skall uppmuntras.
Bland synpunkter från lärarna finns förespråkare för stora högstadieskolor men också de som
talar för enheter med alla årskurser som de menar erbjuder en trygg och utvecklande miljö samt
att eleverna når goda resultat.

Organisationens ledarskap
Från diskussionen om organisationens ledarskap är det särskilt värt att notera vikten av tydlig
ansvarsfördelning och att följa fattade beslut. Verksamheten leds av 27 rektorer som har ansvar
för olika verksamheter. Några har enbart förskoleverksamhet andra har förskola, skola och
skolbarnsomsorg eller enbart skola. Rektorerna har en distriktschef som närmaste chef och under
denna/e vilar också ansvar för elevhälsan. Det har under utredningen förts fram synpunkter om att
elevhälsan borde ha en egen chef. En av distriktscheferna har ansvar för särskolan och samverkar
särskilt med de tre rektorer som ansvarar för denna verksamhet. Trots vad som nämnts ovan finns
det synpunkter som innebär att rektor bör få mer frihet och det uttalas även att rektor inte bör ha
ansvar för alltför många enheter.
En gemensam ledningsfilosofi som uttalar vilken värdegrund ledarskapet vilar på anses som
värdefullt. Det är också betydelsefullt att skapa gemensamma strategier och ha tillgång till en
central stab med specialkompetenser. Rektor måste se sig som en del av den helhet som
utbildningssystemet utgör. Förmåga att se framåt och insikt om att det är samma personer som
börjar förskolan som senare lämnar grundskolan och att ansvaret för detta under är delat.

Organisationens kompetens.
I fråga om organisationens kompetens betonas särskilt att vikten av att det förs en kommunövergripande diskussion kring pedagogiska frågor. I skolan arbetas vid tillfallet för översynen
med "Kunskap och bedömning" och i förskolan med "Kvalitet i förskolan" och här utvecklar
pedagogerna sin kompetens. Det finns också en önskan om att i nätverksform skapa
ämnesgrupper eller åldersgrupper och därmed sprida goda idéer, kanske i form av "Pedagogiska
kaféer" eller ett "Pedagogiskt resurscenter". Vissa har uttryckt att det saknar en utvecklingsledare,
medan andra ser fördelen i att utvecklingsuppdraget är kopplat till vardagen i den ordinarie
ledningen och personalen.
För att på bästa sätt utnyttja kompetens bör det skapas gemensamma rörliga resurser som
möjliggör en flexibel fördelning av kompetenser där pedagoger kan finnas tillhanda för särskilda
och kortare insatser. I det fall behov inte kan tillgodoses kan det för kortare tid också behöva
köpas in särskild kompetens. Viktigt är alltså att använda kompetens över gränser, utan prestige
och att det specificeras vilka kompetenser som skall finnas, och hur man använder dem. Det är
angeläget att finna en bra balans mellan de som arbetar med barn/elever i vardagen och de som
ger råd och stöd. En väl fungerande verksamhet kännetecknas av förmåga att efterfråga råd och
stöd samt att utfallet senare genererar något som leder till förändring av den vanliga
verksamheten.
Att ta vara på elevhälsoteamens helhetssyn på barnen/eleverna anses viktigt liksom den specialistkompetens som de erbjuder. Vid ett flertal tillfällen har det dock uttryckts önskemål om fler
speciallärare och socialpedagoger, trots att Marks kommun har satsat på en ökning av den
elevhälsoinriktade personalen. Vid vissa enheter finns lärare som arbetar som speciallärare,
medan andra enheter mer ser den specialpedagogiska kompetensen som värdefull. När det gäller
att ha en helhetssyn på barn/elever är det viktigt att detta inte är något som enbart vilar på
elevhälsoteamet, utan att det är ett ansvar särskilt för rektorer men även personal.

Organisationens struktur
Organisationens struktur innebär att den bör ha bärkraftiga enheter så att den pedagogiska
verksamheten står i rimlig omfattning till den dagliga driften. Av tradition och under årens lopp
har nya verksamheter byggts upp parallellt med att gamla har levt kvar. 2000 infördes en ny
ledningsorganisation med inriktning på att det i varje distrikt skulle finnas en verksamhet från
förskola upp till årskurs 9. Idag finns fem olika varianter av skolverksamhet som erbjuder allt från
förskola till åk 3 till skola med enbart åk 7 - 9. Påtagligt är att de verksamheter som är små eller
har liten spännvidd i åldrar har svårast att möta förändringar. Barn/elevantal kommer ständigt att
förändras så det är viktigt att det i strukturen finns en möjlighet att anpassa sig efter behoven. En
flexibel organisation som kan anpassas och förändras innebär därför att den inte kan låsas att för
evigt vara tänkt för vissa åldrar eller att personalen inte kan förflyttas. Vissa funktioner måste
kanske också vara placerade centralt för att kunna komma alla till del.
Barn/elever bör i förhållande till ålder och mognad ha ett rimligt antal sociala kontakter för att
utvecklas och det måste finnas tillräcklig stimulans för barn/elever och personal.

Organisationens kultur
Under diskussionen kring organisationens kultur har det bland annat kommit fram vikten av att
tänka som en kommun och att ha klara rutiner för hur detta gestaltas. "I stället för "vi och dem"
måste det bli "Marks barn/elever". Att skapa en "Vi-känsla" där man är stolt över att Marks
kommun är en kommun som strävar efter att vara i pedagogisk framkant.
Ledord som "Samhörighet, Trygghet, Samverkan och Tydlighet" betonas och står förmodligen
för insikt om att styrdokumenten vilar på en solid värdegrund och de läroplansstyrda
verksamheterna är utpräglat värdestyrda. I samband med utredningen genomför också ett av
distrikten en särskild satsning där man över enhets- och åldersgränser bland barn/elever och
personal fokuserar på värdegrundsfrågor.
I Mark finns en tradition av möten och kanske att dessa är i en omfattning som skulle kunna
begränsas. Oavsett vilket, är det viktigt att utveckla former och platser för möten, så att ett mer
resultatinriktat och prestigelöst samarbete äger rum. Arbetar verksamheten med de rätta frågorna?
Gör den det på ett rätt sätt? Angeläget är också att minska tendenser som "byråkratiserar"
verksamheten eftersom uppdraget att leda och verka i verksamheten till "syvende och sidst"
handlar om att ge barn/elever förutsättningar att utvecklas och nå målen. Samtidigt är
dokumentation, analys och ett målinriktat sätt att arbeta en förutsättning för att arbetet sker på ett
framgångsrikt sätt.
Rektorer från förskolan vittnar om hur de upplever att skolans frågeställningar har en tendens att
breda ut sig och att frågor som rör det viktiga mötet mellan barnen och den läroplansstyrda
verksamheten får stå tillbaka. I förskolan satsas på att arbeta pedagogiskt professionellt och
många förskolor arbetar inspirerat av Reggio Emilia. I vissa verksamheter känns det redan i
entrén att här arbetar de som anser att barn är guld värda. Det finns anledning att överväga hur
skolan kan möta detta sätt att arbeta för att ge eleverna en fortsatt utvecklande miljö.
I kommunen finns en benägenhet av att våga pröva nytt och att man får uppmuntran till detta,
men samtidigt vilar också i verksamheterna mycket på traditioner och gamla strukturer. Att alla
elever har olika sätt att lära och att det tar dem olika lång tid är väl känt. Ge därför större
utrymme för förändringar och tilldela de som förändrar befogenheter samt se pedagogerna som de
bäst skickade att skapa tilltro hos barn/elever och deras föräldrar. Detta förutsätter hos
pedagogerna god insikt om uppdraget samt en gemensam tolkad uppfattning om hur man hanterar
detta. Samtidigt som rektorerna finns som stöd och samtidigt utmanar.
I många kommuner har det under åren införts system av internfakturering och så även till vissa
delar i Mark. Att prissätta varje tjänst, in absurdum, är inget för kommunen att sträva efter. Dock
skulle insikten kunna vara bättre om att även förutsättningar som lokaler för kommunen utgör en
kostnad och att tjänster som levereras från andra förvaltningar också betingar en kostnad. Att
intensifiera arbetet med att bättre utnyttja lokalerna vore angeläget. Även att se över
kostverksamheten, där rutiner alltifrån egen kokerska till levererad mat finns i verksamheterna.
Detta skulle kunna göra att skillnader i kostnad och kvalitet synliggjordes.

Organisationens relationer, internt och med omvärlden.
Framförda tankar som rör organisationens relationer internt och med omvärlden handlar främst
om att det finns ett behov av att medvetandegöra omvärlden om hur skolans uppdrag och
styrdokument ser ut, vilket i och för sig kan vara lovvärt. Värt att tänka på är dock att också
identifiera vilken roll förskola/skola har och skall ha i kommunen. Verksamheterna skulle vinna

på att öppna sig mer mot samhället för att ta intryck och kunna möta omvärldsförändringar; och
som så klokt uttrycktes "enkelt vore att börja med föräldrarna".
Alla erfarenhet av att gå i skola och har genom detta har skapat en bild av vad skola är. Detta
innebär att samtidigt som att det finns krav på verksamheterna att utvecklas, förändras och
anpassas, så vill många att det skall vara som när de själva gick i skolan. Böcker skall kläs om,
lukten av "Björnklister" verkar lugnande, för att inte tala om den trygghet som en egen bänk med
lock utgör. Det finns dock skolor som vill utmana och möta förändring och som satsar på att
forma framtidens klassrum. Här är satsningen på IKT verkligen värd att betona så den kommer
eleverna tillgodo samt att den inte är avhängig den enskilde lärarens inställning.
Det samarbete som finns mellan Barn- och Ungdom- Social-, Utbildnings- och Kultur- skulle
ännu bättre kunna utveckla strukturer och former för samverkan med syfte att ta gemensamt
ansvar för vissa verksamheter.

Att ta vara på vad som idag fungerar
I den andra workshopen var syftet, förutom tillfälle till möten och att utbyta tankar, att ta fasta på
att identifiera vad som idag fungerar väl i kommunen så att "inte barnet slängs ut med
badvattnet". Deltagarna fick välja att diskutera utifrån följande grupperingar:
• "Barn/elever i behov av särskilt stöd."
• "Verksamhet förskola till åk 2."
• "Verksamhet åk 3 till åk 9."
• "Personal- och ekonomiadministration."
Uppgiften var att utifrån ovanstående rubriker sortera diskussionen kring området under följande
titlar:
• Att sälja dyrt; identifiera vad man verkligen är stolt över i kommunen.
• Bra att ha; vardagliga fenomen som underlättar arbetet.
• Återvinning; vad som börförändrasföratt fungera bättre.
• Till museum; företeelser somförrvar bra, men nu inte passar in.
• Farligt avfall; direkt förbjudet att ha i verksamheten.
Sorteringen är efter en idé av Olof Johansson, Umeå Universitet.
I bilaga 2 redovisas resultatet av diskussionen.

Barn/elever i behov av särskilt stöd."
De två grupper som diskuterade "Barn/elever i behov av särskilt stöd" lyfte särskilt fram
elevhälsoteamen och fördelen med att ha specialister. Det är värdefullt både ur barnets och även
personalens perspektiv. Specialkompetensen måste också kunna delas mellan distrikten. Teamen
följer också barnen/eleverna från förskolan till årskurs 9 och är delaktiga vid resursfördelning och
kan också omfördela resurser utifrån behov som uppkommer. Man betonar att en engagerad och
kunnig personal är kännetecknande för verksamheten och man upplever att socialtjänsten har
blivit ytterligare en aktör som man fått och vill ha ett ökat samarbete med.

Verksamhet förskola till åk 2.
Den grupp som diskuterade "Verksamhet förskola till åk 2." ansåg att medarbetarnas kompetens
och de särskilda Q-pedagogerna är värdefullt. De nya enheterna erbjuder fantastiska lokaler och
arbetet i arbetslag är uppskattat. I förskolan nämns särskilt förhållningssättet och den syn på barn

som finns där samt flexibiliteten. Kontakten med föräldrar upplevs positivt och även här nämns
elevvårdsteamen. Man upplever också att det i förvaltningen finns en bra administration som
servar verksamheten.

Verksamhet åk 3 till åk 9.
Från denna grupp lämnades ingen redovisning.

Personal- och ekonomiadministration.
En mindre grupp diskuterade "Personal- och ekonomiadministration" och tog särskilt fasta på att
det i alla beslut skall vara fokus på barn/elevers bästa. Innan beslut om projekt fattas skall medel
och kunskap finnas samt ett klart syfte med projektet. Tydliga och enkla redovisningssystem skall
finnas för verksamheten när det gäller personal och ekonomi och man lyfter också fram vikten av
det goda medarbetarskapet.

Reflektioner under arbetet med utredningen
En större integrering mellan förskolan och skolan ger en pedagogisk vinst och skapar en helhet
för barnen vid övergången från förskola till förskoleklass. Personalen kan då ytterligare samverka
kring barnens lärande och utveckling. Det gemensamma förhållningssättet och helhetssynen på
lärande i förskoleklass, fritidshem och skola kan ytterligare utvecklas. Samordning av
personalresurser vid öppning och stängning av förskola, fritids ger både pedagogiska och
ekonomiska vinster. Särskolans nuvarande integrering i skolan bör behållas eller utvecklas, då
den förbättrar möjligheter till samverkan inom särskolan och mellan särskola och grundskola.
Ur arbetsmiljöaspekt är ändamålsenliga lokaler för barn/elever och personal en rättighet och
personalresurser, lokaler, material, kompetens och teknik kan bättre samordnas vid större enheter.
Enligt den lokalöversyn som gjordes 2005 har kommunen 12 399 m2 som används till
skolverksamhet. Den genomsnittliga lokalanvändningen uppgick till ca 18 m2 per elev och med
tanke på att elevantalet har minskat borde siffran idag vara ännu högre. Sex skolor har enligt
beräkningen lokalyta på 20 m2 eller mer och dessa är Lyckeskolan, Björketorp, Sjöbyskolan,
Sätilaskolan, Öxabäckskolan och Torestorpskolan . Då skolans lokaler företrädesvis används
under läsåret (178 dagar) är det därför synnerligen angeläget att de används effektivt. Dessutom
är det av störst vikt att de är funktionella samt att den pedagogiska verksamheten bedrivs på ett
sådant sätt att lokalernas möjligheter tas tillvara på bästa sätt. Barn/elever i ett arbetslag skall ha
lokaler som ger dem möjlighet till varierande sätt att arbeta och i olika stora grupper.
Lokalutredningen 2005 förutspådde ett teoretiskt överskott om ca 7 700 m2 läsåret 2010/2011. I
den översynen konstateras också nödvändigheten av att utnyttja ytorna mer effektivt samt att
avveckla vissa enheter.
När det och gäller förskolans lokaler finns en stor variation som innebär att kommunen har
verksamhet i lokaler av senaste snitt för att bedriva en läroplansstyrd verksamhet, men även att
den bedrivs i fastigheter som tidigare förmodligen varit villor för disponenter. Både Solgårdens
förskola och Bjällbo förskola är inrymda i lokaler som ursprungligen var avsedda för något helt
annat än förskoleverksamhet. Att se barn i vattenlek i ett tidigare badrum med marmor är en
upplevelse som verkligen överrumplar en. Med ytor över 1000 m2 per enhet är dessa enheter
också mycket kostnadsmässigt krävande och inte särskilt funktionella.

10

Rektorernas möjligheter att leda arbetet ökar om antalet enheter blir färre då det underlättar för
dem att möta personal i arbetsplatsträffar, vid elevsamtal etc. Marks kommun hänvisar på sin
hemsida till 21 skolexpeditioner och färre enheter skulle innebära en effektivisering av det
administrativa arbetet och de administrativa kostnaderna.
Tre ledord har under arbetet identifierats som kännetecknande för en väl fungerande organisation,
bärkraft, kontinuitet och samverkan.

Bärkraft
En läroplansstyrd pedagogisk verksamhet kräver en bärkraft för att vara väl fungerande. Detta
innebär att den har en volym som ger utrymme för samarbete, stöd, utveckling och
professionalitet. Det är angeläget att sträva efter att ha enheter som är tillräckligt stora så att
resurserna till den "dagliga driften" står i rimlig proportion till vad som står till buds för den
pedagogiska verksamheten. Ur en verksamhets kvalitetsredovisning kan citeras:
"Barnprioriterad tid 09.00-11.30 onsdagar och torsdagar." Detta vittnar förmodligen om den

ansträngda situation som det innebär att vara pedagog på en liten enhet. Uppdraget är ju lika
omfattande när det gäller planering, dokumentation och genomförande som på en större enhet
med fler som kan ta ansvar.
Barn/elever har behov av social och utvecklingsmässig stimulans. Likväl som enheter kan vara
för stora och innebära en risk för anonymitet och "stordrift" kan också enhet vara för liten för att
erbjuda alla barn/elever ett socialt och kunskapsmässigt utrymme. Det måste finnas möjlighet att
skapa olika kontakter bland såväl barn/elever som vuxna, få tillgång till varierande stimulans i
form av lek och läromedel samt att kunna delta i olika grupperingar.
Den läroplansstyrda verksamheten kräver personal som kan finna ett stimulerade sätt att fungera
för barnen/eleverna. På dem vilar ansvaret att möta alla barn/elevers behov och utifrån detta
skapa en väl fungerande verksamhet. Viktigt är också att kunna erbjuda alla föräldrar en god
kontakt med inriktning på framsteg i deras barns sociala utveckling och lärande. Det måste finnas
utrymme för samarbete mellan personalen i arbetslaget liksom mellan arbetslagen så att all
kompetens tas tillvara på bästa sätt. I framtiden är det också angeläget, för att kunna rekrytera
personal, att ha arbetsplatser som till sin karaktär är attraktiva och erbjuder utvecklingsmöjligheter för de anställda.

Kontinuitet
"Förskolan bildar första steget i utbildningssystemet i Sverige och förskolans verksamhet skall
bidra till och stödja barnets utveckling och skall därför erbjuda en kvalitativt god pedagogisk
verksamhet", citat Barn- och ungdomsnämndens Mål och resultatplan i Marks kommun. Detta
första steg innebär att här läggs grunden för kommande utbildningsinsatser. Som förälder bör man
kunna se hur den fortsatta vägen kommer att se ut för ens barn och få denna plan konkretiserad
för sig. Det innebär att varje förskola bör kunna presentera hur de samarbetar med mottagande
skola och dess förskoleklass och fritidshem. Personalen bör därför kunna förflyttas mellan
förskola och skola för att garantera att barnen får en bra övergång mellan verksamheterna.
Således är det att sträva efter att ha verksamheterna i nära anslutning till varandra för att
underlätta denna samverkan. I det fall detta inte är möjligt är det än viktigare med en rörlighet
bland personalen.
Forskning och beprövad erfarenhet visar att små barns förmåga till lärande genom lek är betydligt
större än man tidigare anat och ansvaret för skolan att möta dessa barns kunnande är en utmaning.
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Som någon lärare uttryckte det: "Vi har fatt sluta med att ge alla barn samma läsebok, det är ju så
många som kan läsa redan när de kommer till oss." Detta särskilt värt att notera mot bakgrund av
ett av kommunens uppsatta mål: "Skolorna skall särskilt betona vikten av att eleverna tidigt
utvecklar god läsförmåga." Kanske det finns anledning att fundera över om inte denna
målsättning tål att omprövas och anpassas till dagens verklighet. Barn som underskattas tenderar
att tröttna och tappa lusten till lärande, vilket är en stor källa till misslyckanden senare i skolan.
I kommunens mål för förskola och skola stadgas att föräldrar erbjuds enskilt samtal om sitt barn
två gånger per år. Samtalen skall dokumenteras, så att barnets utveckling kan följas.
Utvecklingssamtal mellan elev, förälder och ansvarig lärare skall erbjudas en gång per termin.
Samtalen dokumenteras i individuella utvecklingsplaner för varje elev. Dessa krav på
dokumentation har naturligtvis ett syfte som skall leda till att öka möjligheterna för
barnen/eleverna att nå en positiv utveckling.
I verksamheterna finns olika sätt att följa barnen/elevernas utveckling och dokumentera denna
och det finns också krav på att upprätta individuella utvecklingsplaner. Dock är det inte alltid så
att mottagande skolan har rutiner för hur dessa dokument tas tillvara. En skola uttrycker i sin
kvalitetsredovisning önskemål om att mottagande skola följer upp sexornas IUP-blankett. Särskilt
viktigt är detta då dessa dokument bör utgöra grunden för hur planeringen av undervisningen ser
ut, så att ingen elev vare sig underskattas eller överskattas och inte heller behöver börja om på
nytt för att visa sitt kunnande. Det krävs därför att rektorerna i nära samarbete med personalen ser
till att hantera denna dokumentation och förverkliga den plan som finns för barnen/eleverna.

Samverkan
En väl fungerande organisation kännetecknas av en hög grad av samverkan. I arbetet med
utredningen har det framkommit önskemål om att ökad utsträckning se kommunen som en helhet
där uppdraget synliggörs och att det skapas goda förutsättningar för alla barn/elever i Mark.
Genom ökad samverkan kan resurser då bättre tas tillvara och fördelas efter aktuella behov. Inom
barn- och ungdomsnämndens förvaltning finns goda förutsättningar för samverkan genom det
respektfulla förhållande som finns mellan olika nivåer och ansvarsområden. Förvaltningen har
också en rimlig storlek som möjliggör detta.
I nämndens Mål och resultatplan konstateras att elevantalet minskar med cirka 4 % per år, samt
att nämndens inriktning är att försöka undvika nedläggning av enheter så långt det är möjligt.
Dock noteras också att undervisningens kvalité och elevernas möjligheter till utveckling inte får
åsidosättas. Vidare kan ur planen citeras:
"Kraven på skolan att ge alla elever med behov av särskilt stöd har skärpts, samtidigt som
antalet elever fortsätter att minska. Detta innebår stora svårigheter för en organisation som har
många små enheter på nästan alla orter i kommunen att klara elever med särskilt stora
resursbehov. Det är dessutom en påfrestning på nämndens totala ekonomi, då lokalkostnadernas
andel av den totala kostnaden per elev räknat tenderar att öka på bekostnad av den andel som är
personalkostnader."
En utmaning är således att finna en balans mellan antal enheter i landsbygd och tätorter så att ett
effektivt sätt att utnyttja resurserna skapas. Alla barn skall erbjudas plats i förskola/skola så nära
hemmet som möjligt enligt styrdokumenten. Marks kommun har idag ett stort antal enheter där
verksamhet bedrivs och vissa av dem med kort avstånd emellan. En minskning av enheterna
skulle för barn/elever generera att resurserna kommer barnen/eleverna bättre tillgodo snarare än
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att tillgodose byggnadernas existens. Den levande landsbygden är för kommunen en angelägen
fråga och organisationen av förskolor och skolor bör därför spegla kommunens struktur.
Bevarandet av landsbygd får dock inte dominera över barn/elevers rätt till förutsättningar att nå
kunskapsmålen, känna trygghet och uppleva social utveckling.
Intrycket är att flera förvaltningar satsar på barn och unga i sin verksamhet och att det också finns
en samverkan mellan förvaltningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen driver skolbibliotek på
Lycke-, Stommen- samt Strömskolan. Övriga skolbibliotek finns på Berghems-, Fotskäls-, Haby-,
Haj om-, Torestorps-, Ubbhults-, Örby- och Öxabäckskolan och dessa bibliotek sköts med
lärarbibliotekarier och formen för arbetet varierar mycket.
Björketorps, Berghems- samt Gullbergskolan servas av bokbussen och på förskolorna finns
litteratur tillgänglig i form av "bokpåsar." Enligt en utredning om biblioteksverksamheten innebär
det svårigheter art grundskoleverksamheten i Marks kommun är fördelad på många små
skolenheter då det leder till att det är svårt att upprätthålla en likvärdig tillgänglighet i enlighet
med kulturrådets definitioner, för alla elever. Det konstateras vidare att de små skolenheterna
innebär att det är svårt för skolbibliotekssamordnare/ skolbibliotekarierna att få en fungerande
dialog med alla skolor. Barn- och ungdomsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har i
uppdrag att bilda en arbetsgrupp för att ta fram en gemensam plan för hur alla elever skall kunna
erbjudas en likvärdig biblioteksverksamhet.
Kultur- och fritidsförvaltningen har inom ramen för sitt folkhälsouppdrag sett över hur barn i
riskzonen skulle kunna ges stöd genom ökad samverkan med socialförvaltningen och barn- och
ungdomsförvaltningen. Flera kommuner har framgångsrikt etablerat familjecentraler för att rikta
sitt gemensamma arbete mot barn i behov av särskilt stöd. I Marks kommun kan de öppna
förändras för att mer fokusera mot att verka för prioriterade behov än som en allmän stimulans.
Inom tätorterna Skene, Kinna, Fritsla, Örby och Sätila finns förskolor med förhållandevis korta
avstånd dem emellan. För att öka effektiviteten skulle placering av barn med långa vistelsetider
kunna koncentreras till en av förskolorna i orterna för att på så vis undvika att barnen vissa tider
är ensamma på sin förskola.
Med socialförvaltningen finns samverkan genom regelbunden kontakt mellan ansvariga för barn
och unga och på vissa skolor arbetar särskilda ungdomsutvecklare. Dock finns i kommunen ingen
verksamhet som drivs över förvaltningsgränserna för att skapa en samordning i arbetet. Vissa
skolor har inrättat särskilda undervisningsgrupper där elever i behov av särskilt stöd har placerats.
Hösten 2008 hade Ängskolan 18 elever, Lyckeskolan fem elever samt Stommenskolan två elever
placerade i särskilda undervisningsgrupper. I kommunen finns också en annan form av särskilda
undervisningsgrupper som kallas "resursskolor". Dessa är lokaliserade till Skene och Fritsla och
tar emot elever från hela kommunen. Här finns hösten 2008 vardera en elev från Berghemsskolan,
Hajomsskolan, Stommenskolan, Fritslaskolan samt Lyckeskolan. Sjöbyskolan, Örbyskolan samt
Ängskolan har vardera två elever placerade och Sätila har fyra elever. Att notera är att de fyra
eleverna från Sätila åker till Fritsla för att fullgöra sin skolgång. Dessutom sker ingen överföring
av den till Sätila tilldelade kostnaden för eleverna, utan den behålls samtidigt som den belastar
resursskolans budget.
En annan typ av särskild undervisningsgrupp är vad som kallas "Internationella klassen" som är
placerad på Parkskolan. Här samlas de elever som bedöms ha så få kunskaper i svenska språket
att de inte klarar av att vara i sin vanliga skola. Det innebär att här finns elever i olika åldrar, men
de har i vissa fall ingen möjlighet till kontakt med jämnåriga. Det pågår nu en utredning där
denna verksamhet ses över.

13

Ledning av verksamheten
Verksamheten leds idag av en skolchef med fyra distriktschefer direkt under sig. Dessa
distriktschefer leder sedan rektorer samt personal i viss personal inom elevhälsan och viss
administrativ personal:
När det gäller förskoleverksamhet har kommunen stor frihet att avgöra hur verksamheten
i förskolan ska utformas. Kommunallagen ställer dock krav på en tydlig fördelning av hur
ansvaret inom kommunen, i syfte att ge en effektiv styrning av och insyn i verksamheten,
sker. Kommunen måste därför besluta hur ansvaret för förskolan ska fördelas. Det är
viktigt att denna ansvarsfördelning är tydlig, så att det klart framgår vem/vilka som har
ansvar och som fattar olika beslut. Läroplanen för förskolan styr det pedagogiska arbetet
och syftar till att skapa förutsättningar för en likvärdig förskola med god kvalitet. Mål att
sträva mot anger inriktningen på vad förskolan ska arbeta mot och sträva efter när det
gäller det enskilda barnets utveckling och lärande. Det finns inga mål att uppnå som
anger vad barn ska kunna eller prestera vid olika tidpunkter. Både i inledningen till
förskolans läroplan och i förarbetena till den klargörs att det är kvaliteten på den
pedagogiska verksamheten som ska utvärderas och bedömas, inte barns enskilda
prestationer.
Utvärderingar i riket visar att förskola och skola ofta behandlas gemensamt i kommunens
policydokument, utan att man problematiserar att förskola och skola delvis har olika
typer av mål. Därmed synliggörs inte vad det innebär att förskolan endast har mål att
sträva mot. Det är därför angeläget att kommunen tydliggör vad förskolans mål att sträva
mot innebär och hur måluppfyllelse kan utvärderas. Inledningen till förskolans läroplan
slår fast att förskolans uppdrag ställer höga krav på ledarskapet för verksamheten.
Kommunen har stor frihet att besluta om hur verksamheternas ledningsfunktion ska
samordnas med skolan eller organiseras på något annat sätt. Den pedagogiska ledningen
är en viktig faktor för förskolans kvalitet. En betydelsefull del i ledningens kompetens är
goda kunskaper om förskolepedagogik och om förskolans mål och uppdrag. För att kunna
medverka till att det pedagogiska arbetet utvecklas är det dessutom viktigt att ansvarig för
förskolan har möjlighet att följa det dagliga arbetet i förskolan. Om det saknas
pedagogiska ledare, eller om den som är chef saknar kännedom om verksamheten, kan
det uppstå ett glapp mellan kommunnivån och verksamhetsnivån och det blir svårt för
kommunen att både att driva relevanta utvecklingsfrågor liksom att fördela resurser efter
behov.
När det gäller grundskolan regleras rektors ansvar bland annat i läroplanen. Där stadgas
att, som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det
övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas på att nå de nationella
målen. Rektorn ansvarar för att en lokal arbetsplan upprättas samt för att skolans resultat
följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och till målen i skolplanen
och den lokala arbetsplanen.
Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för
att:
skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas,
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-

-

skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning,
läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och
utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel,
undervisningen och elewårdsverksamheten utformas så att eleverna får
det särskilda stöd och den hjälp de behöver,
kontakt upprättas mellan skola och hem, om det uppstår problem och
svårigheter för eleven i skolan,
resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av
elevernas utveckling som lärare gör.
undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får
möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet,
Ämnesövergripande kunskapsområden integreras i undervisningen i olika
ämnen. Sådana kunskapsområden är exempelvis miljö, trafik,
jämställdhet, konsumentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna med
tobak, alkohol och andra droger,
samarbetsformer utvecklas med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet
för att stödja varje elevs mångsidiga utveckling och lärande,
samverkan kommer till stånd med förskolan för att skapa förutsättningar
för en samsyn och ett förtroendefullt samarbete,
formerna för samarbete mellan skolan och hemmen utvecklas och att
föräldrarna får information om skolans mål och sätt att arbeta och om
olika valalternativ,
samverkan med skolor och arbetslivet utanför skolan utvecklas så att
eleverna får konkreta erfarenheter av betydelse för deras val av fortsatt
utbildning och yrkesinriktning,
den studie- och yrkesorienterande verksamheten organiseras så att
eleverna får vägledning inför de olika val som skolan erbjuder och inför
fortsatt utbildning,
personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt skall kunna utföra sina uppgifter,
skolans internationella kontakter utvecklas samt att
skolpersonalen får kännedom om de internationella överenskommelser,
som Sverige har förbundit sig att beakta i utbildningen.

I Mark anställdes under hösten 2008 nya rektorer och intrycket är att det antal rektorer
som idag finns motsvarar de behov av ledning som förskola/skola kräver. Dock kan det
genom färre enheter och större samarbete visa sig vara rimligt att på sikt minska antalet
rektorer. Det kräver också att det administrativa stödet och kontakten med elevhälsan är
väl fungerande. Således finns det anledning vid kommande pensionsavgångar se över hur
rektorsresurserna bäst utnyttjas.
Som synes ovan ligger det inom rektors uppdrag att särskilt planera hur verksamheten
kan ge elever i behov av särskilt stöd en framgångsrik skolgång. Detta innebär att rektors
rätt och möjligheter att fördela samt erbjuda stöd är beroende av hur kommunen
organiserar sin elevhälsoorganisation samt hur dessa resurser fördelas. I nuvarande
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organisation sker samordning mellan rektorerna inom distriktet under distriktschefens
ledning.
Tidigare har det också nämnts att det inte är säkert att kommunens alla kompetenser på
bästa sätt tas tillvara genom den nuvarande organisationen eller utnyttjas fullt ut.
Dessutom kan det finnas en tendens att identifiera barn/elevers svårigheter i stället för att
utmana verksamhetens förmåga att utvecklas och förändras. Värt att fundera över är
också hur de samlade resurserna används, styrs och fördelas. Svårt att förstå är också att
elevassistenter faller under rektors ansvar, då dessa arbetar med elever i behov av särskilt
stöd liksom att psykologerna finns är stationerade i kommunhuset.
Således kan det för kommunen vara angeläget att fundera över om det inte skulle kunna
finnas vinster att under en verksamhetschef samla all personal inom elevhälsan i syfte att
ta tillvara och fördela dess kompetens bättre. Detta samtidigt som det att under denna/e
chef också skulle kunna vila ett uppdrag på att utveckla verksamheten. En väl fungerande
vardaglig verksamhet är det bästa sättet att tillgodose alla barns/elevers behov.
Den administrativa funktionen är idag väl fungerande och beredd på ett ökat samarbete.
Genom att ytterligare samla de administrativa centrala och distriktsvisa funktionerna kan
förhoppningsvis ett ännu bättre samarbete äga rum. Dessutom kan de krav som numera
ställs på en administration bättre utvecklas och utnyttjas. Särskilt värt att nämnas är att
denna personalkategori bör bli föremål för ännu mer särskilda satsningar rent kompetensutvecklingsmässigt. Detta eftersom det för dem finns ett tydligt förändrat uppdrag.
Idag är den som leder distriktscheferna och därigenom även rektorerna skolchefen, vilken
tillika också är chef för den administrativa personalen på förvaltningen. En utveckling
värd att sträva efter skulle kunna vara att inrätta en verksamhetschef med ett uttalat
ansvar att stimulera och stödja rektorerna i arbetet med att utveckla den pedagogiska
verksamheten. Denna funktion skulle i nära samarbete med övriga funktionschefer
ytterligare kunna utveckla verksamheten. Särskilt viktigt i detta uppdrag vore att skapa
samsyn kring uppdraget så att alla rektorer och personal inser att uppdraget handlar om
att skapa en verksamhet för kommunens barn/elever från 1 till 16 år.
Om tänkesättet kring perspektivet 1 till 16 år kan gå att genomföra är det nära till hands
att fundera över om inte kommunen bör sträva efter att ha en gemensam förvaltning som
inrymmer ansvar från förskola till gymnasieskola för att pedagogiskt kvalitetssäkra och
effektivisera verksamheten.

Jämförelse med andra kommuner
En jämförelse med kommuner som Ale, Alingsås och Falköping, vilka alla är.kommuner
med liknande struktur och barn/elevantal, visar att de alla tre under senare år har minskat
sin verksamhet. Antal enheter att bära har inte varit i rimlig proportion till de medel som
stått till förfogande. Intrycket är också att det i vissa av kommunerna kan komma behöva
fortsatta förändringar. Vad som tidigare ansågs radikalt som att t ex slå samman förskolor
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med en avdelning till förskolor med två ses idag inte alls räcka till. Att leva upp till krav i
författningar och inte bara de som direkt reglerar verksamheten ses som allt svårare.
Särskilt nämns den EU-lagstiftning kring mat som svår att leva upp till om enheterna är
för många.
I skolan kommer krav som innebär att elevernas kunskapsutveckling ska redovisas i alla
ämnen i alla åldrar, vilket gör att enheterna måste ha en volym som innebär att det finns
kompetens inom olika ämnen. Enheternas möjlighet att möta förändringar elevmässigt
ökar om de spänner över fler verksamheter/årskurser. Att ha en servicenivå inom
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som innebär att vara öppen från 6 till 18 är
också svårt att klara av. Det krävs därför att enheterna har en viss storlek och att
verksamheter samarbetar med varandra.
Som nödvändigt för att genomföra förändringar menas att det måste finnas en politisk
insikt och uttalad vilja att förändra i kommunen. Det kräver fasthet och energi för att
kunna genomföra förändring samt att det också finns en enighet över partigränser att
fullfölja besluten. En tjänsteman uttrycker: "Vi hade bara att ta hand om all oro från
omvärld och föräldrar. Sedan utse de bäst skickade att konkret bemöta frågeställningarna
och anpassa förändringen i linje med dessa. Staket som avgränsar de yngre barnens
verksamhet och särskilda värdar vid bussarna var exempel på insatser som underlättade
att kunna förändra vår verksamhet. Förutsättningen var också det stöd tjänstemännen
kände från politikernas sida ."
Det kan finnas verksamheter som är så känsliga att förändra att det i princip är omöjligt. I
Falköping har det varit svårt att lägga ned en liten skolverksamhet. Denna ligger närheten
av en fabrik med stor betydelse för bygden.
Nedan redovisas olika uppgifter där Mark jämförs med de ovan nämna kommunerna samt
riket. Värt att notera är den låga andel av personal i förskolan med högskoleutbildning
som Mark har. Detta kan för kommunen medföra svårigheter att rekrytera förskollärare i
framtiden. Antal elever per skola visar att Mark ligger i underkant såväl i förhållande till
de jämförda kommunerna som i riket.
Förskola

Mark
Ale
Alingsås
Falköping
Riket

Adelningar
totalt

Barn 1-5
inskrivna
%

Antal barn
per
avdelning

Inskrivna
barn per
årsarbetare

Personal
% med
högskoleutbildning

86
83
92
75
24 894

83

17,3
16,8
17,8
18,4
16,7

5,8
5,4
5,5
6,2
5,2

43
52

84
83
86
86

62
71
52
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Grundskola

Mark
Ale

Alingsås
Falköping
Riket

Antal
elever

Antal Antal
skolor elever per
skola

Lärare
per 100
elever

3 673
3 048
3 375
3 241
935 869

23
11
19
18
4 826

8,1

167
277
211

212
194

7,7

7,6
8,6
9,1

Lärare % Antal
lärare
med ped
utbildning per
rektor
86
17
18
87
93
18
87
22
85
21

Kostnad
för lokal
per elev
12 500
14 900
13 500
10 900
15 000

Förslag
Kommunen bör tydligare uttala principer för organisationen av förskola/skola i Marks kommun
och se all läroplansstyrd verksamhet som en helhet. Som tidigare nämnts lever i kommunen både
en skola för alla åldrar parallellt med den stadieindelade skolan. Som inriktning för framtiden
föreslås att, i de fall det inte är möjligt att ha en F - 9 verksamhet skall inriktningen vara Förskola
upp till årskurs 3 och skola årskurs 4 till 9. Dessa bildar då tillsammans en skolenhet. Övergången
mellan de olika lokalerna skall flexibelt anpassas efter de elevmässiga förhållanden som råder.
Mellan förskola och förskoleklass skall personal följa barngruppen och vid behov skall
personalen även följa eleverna mellan skolorna. T ex då flytt av årskurser mellan olika
skollokaler är nödvändigt för att utnyttja lokalerna effektivt. Att utnyttja lokaler effektivt är t ex
att lokaler med stimulerande utrustning används och kommer eleverna tillgodo. Som exempel kan
nämnas att alla skolor inte kan tillgodose elevers möjligheter att tillämpa laborativa arbetssätt
eller skapande verksamhet.
Vid behov av förändring skall överläggning ske mellan rektorerna och i samråd med berörda
föräldrar. Endast i det fall det skulle råda en annan uppfattning hos föräldrarna än hos rektorerna
bör det bli en fråga för barn- och ungdomsnämnden, i övrigt är det att betrakta som en
verksamhetsfråga.
Vid själva genomförandet av förändringen är det viktigt att se de berörda grupperna av elever
som en helhet och erbjuda dem skolgång på ett ställe. I det fall föräldrar har önskan om placering
på annan skola bör detta hanteras individuellt. Det kan senare komma att finnas anledning att se
över de nuvarande upptagningsområdena. Detta med tanke på närheten till olika skolor och att
organisationen av Marksförskolor/skolorpräglas av långsiktighet och stabilitet.
Levande landsbygd är en angelägen fråga och organisationen av förskolor och skolor skall spegla
kommunens struktur. En förskola och skola måste dock ha förutsättningar att ge barn/elever den
utveckling/utbildning de har rätt till. Att bevara landsbygden kan inte ske på bekostnad av
barn/elevers rätt till förutsättningar att uppleva social utveckling och nå kunskapsmålen.
Verksamheter måste därför bedrivas där behovet, barn/elevantalet, är av sådan storlek att det är
pedagogiskt rimligt, kvalitetsmässigt hållbart och ekonomiskt försvarbart.
Den enskilda förskolans/skolans organisation planeras inom ramen för rektors ansvar och utgör
en del av den väg för utveckling och lärande som varje barn/elev har rätt till och som skall
presenteras i en plan för föräldrarna. Förutsättningarna är att det sker en samverkan mellan
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forskola, fritidshem och skola inte bara på ledningsnivå, utan även bland personalen. Viktigt är
också att det finns samarbete mellan enheterna samt även med annan kommunal verksamhet. I
kommunen finns redan nu exempel på hur samarbete sker över "traditionella" gränser med
synliga fördelar och hög effektivitet.
En viktig princip för organisationen är att utnyttja resurser, som personal och lokaler, mer
effektivt. Viss personal har speciell kompetens som bör användas bredare för att komma fler
tillgodo. Lokalmässigt finns anledning att uttala att väl utrustade lokaler måste användas effektivt.
Som exempel kan nämnas att lokaler med möjlighet att experimentera står tomma, medan elever i
årskurs 6 kan få all sin undervisning i samma rum.
Oavsett vilka förslag kommunen finner värda att beakta finns det också anledning att fundera
över om den nuvarande organisationen med fyra distriktschefer med geografiska områden skulle
kunna ersättas av tre funktionschefer och att dela in kommunen i skolområden.
I uppdraget ingår att presentera två olika alternativa förslag. Under arbetes gång har det dock stått
klart att det vore olyckligt att ställa olika verksamheter mot varandra, eftersom beslut om att lägga
ned verksamheter är en så engagerande och känslig fråga. Detta innebär att förslag 2 är en
utökning av förslag 1. När det gäller förslag om förändring av den övergripande organisationen
skall detta ses som en möjligt att kombinera med såväl förslag 1 som 2. Med tanke på det
ekonomiska läge som förvaltningen befinner sig i kan det vara klokt att tidsmässigt fundera över
vad som är lämpligt att prioritera. Detta eftersom det alltid uppstår ett "läckage av energi" då en
organisation förändras och det kanske är bättre att avvakta med vissa förslag tills det ekonomiska
läget är mer stabilt. Å andra sidan är det genom att minska antalet enheter möjligt att nå
ekonomisk effektivitet och undvika att behöva göra stora neddragningar på personal.
Dett^är svårt att beräkna de ekonomiska konsekvenserna, särskiltjjitgjiär det gäller skolskjutsar.
Nuvarande skolskjutsavtal går ut först den 30 juni 2011 så om det blir förändringar före hösten
2010 kanske det kommer att kräva omförhandlingar. Med benägen hjälp av kommunens ansvarig
för skolskjutsar kan dock vissa tendenser skönjas, detta under förutsättning att elevernas skoltider
och skolornas upptagningsområden är liknande de som idag råder. Inför framtiden är det dock än
mer viktigt att tänka ur ett helhetsperspektiv och kanske se det som mer kvalitativt att elever får
ökad tid i skolan än att extra skolskjutsar sätts in. På vissa skolor fungerar samordningen redan
idag väl, men det är viktigt att också se att det finns ett ömsesidigt beroende mellan alla skolor
rent skjutsmässigt. Kanske finns också möjlighet att se över kommungränsen och samordna
skolskjutsar med angränsande kommuner som Bollebygd och Härryda.

Förslag 1
Se över om verksamhet som icke är lagstadgad kan avvecklas eller förändras som att t.ex. de
öppna förskolorna läggs ned till förmån för att i stället inrätta familjecentral i samverkan med
socialförvaltningen.
Låt vissa förskolor ha förlängd öppettid.
Utveckla och förändra verksamheten vid Kråkebacka och Högsäter i samverkan med
socialförvaltningen och i nära anslutning till en verksamhet med F - 9, förslagsvis Fritslaskolan.
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Förändra
Lyckeskolan och Ängskolan och förbered dessa skolor på att erbjuda en verksamhet som tar emot
ännu yngre elever. Båda skolorna har anledning att effektivisera sina lokalytor samt att också
göra miljöerna mer elewänliga.
Avveckla:
Assbergskolan och eleverna ges plats i Parkskolan.
Berghemskolan och eleverna ges plats i Björketorp.
Hajomskolan och eleverna ges plats i Sätilaskolan.
Haj oms förskola och integrera verksamheten i Fotskäls skola.
Gullbergskolan och eleverna ges plats i Örbyskolan.
Berghems förskola och integrera den i Björketorp.
Karstorps förskola och integrera verksamheten i Sjöbyskolan.
Tostareds förskola och erbjud plats i Sätila och Hyssna förskolor.

Konsekvenser av Förslag 1
De minskade kostnaderna för lokalerna är beräknade utifrån de uppgifter om yta som
redovisas i lokalutredningen 2005. För förskola beräknas en årlig kostnad om 1026 kr per
kvm och för skola 865 kr per kvm. Vad som kan vara svårt att i förväg beräkna är den
synergieffekt som uppstår i form av att personal kan användas på ett mer varierat sätt och
som stöd för varandra. För barn/elever ger det positiva konsekvenser att vara i en
verksamhet som över tid har bärkraft. Ständiga diskussioner om brist på resurser tenderar
i sig att dränera verksamheten på entusiasm och engagemang.

Förändra,de öppna förskolorna och utveckla i ställetfamiljecentraler i samverkan med
socialförvaltningen.
Mötesplatser av som öppna förskolor är visserligen värdefulla, men kan till viss del kompenseras
genom andra lösningar och aktiviteter som ger tillfällen till möten. Genom den allmänna
förskolan och att kommunen också har infört vårdnadsbidrag tillgodoses också barns behov.
Uppskattad minskad utgift per år ca 2 milj kronor. Kostnad för inrättande av familj ecentral är svår
att beräkna.
Utveckla och förändra verksamheten vid Kråkebacka och Högsäter i samverkan med socialförvaltningen och med placering i nära anslutning till en skolverksamhet med F - 9, förslagsvis
Fritslaskolan.
I rektors befogenheter ingår att placera elever i särskild undervisningsgrupp och i Marks kommun
förekommer lösningar på både den egna skolan och i vad man kallar "Resursskolor". Elever i
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behov av särskilt stöd har rätt till en anpassad undervisning utifrån deras enskilda behov. Detta
innebär krav på en särskilt utvecklad pedagogisk verksamhet med stöd av olika miljöer att lära sig
i samt insatser som främjar elevernas utveckling och ger dem stimulans i deras sociala utveckling.
Viktigt är också att det finns en koppling och kontakt till omvärlden för såväl elever som
personal.
Minskad utgift: Lokalyta: 843 kvm vilket motsvarar en årlig minskad kostnad om ca 730 000 kr.
Avveckla: Assbergskolan och eleverna ges plats i Parkskolan.
Skolverksamheten vid Assberg har enligt kvalitetsredovisningen inom ram svårt att ge elever i
behov i av stöd vad de behöver. De ca 40 eleverna skulle få bättre tillfälle till stöd och social
utveckling samtidigt som personalens resurser kommer även Parkskolans elever och verksamhet
tillgodo. De lokaler som frigörs kan möta ett ökat behov inom förskoleverksamheten.
I bilaga 4 redovisas hur en sammanslagning skulle utfallit enligt kvalitetsredovisningarna
2007/2008 för Assberg- och Parkskolan.
Prognosen for de kommande åren skulle då innebära följande for Parkskolan:
2014
2012
2013
Elevantal
2009
2010
2011
44
41
45
Assberg
44
41
40
185
189
170
195
Park
170
173
230
239
230
214
214
210
Totalt

2015
49
191
240

Minskad utgift: Lokalyta: 600 kvm, vilket motsvarar en årlig minskad kostnad om ca 670 000kr.
Utebliven kostnad för utbyggnad av förskoleverksamhet eftersom lokalerna kan ställas till
förfogande då det föreligger ett behov av fler platser.
Avveckla Berghemskolan och eleverna ges plats i Björketorp.
Skolverksamheten i Berghem bedrivs enligt kvalitetsredovisningen med en hög pedagogisk
medvetenhet och med goda resultat. Dock i lokaler som är trånga och för de äldre eleverna i en
paviljong.
I bilaga 4 redovisas hur en sammanslagning skulle utfallit enligt kvalitetsredovisningarna
2007/2008 för Berghem- och Björketorpsskolan.
Prognosen för de kommande åren skulle då innebära följande för Björketorpsskolan.
2014
2015
2012
2013
2011
Elevantal
2009
2010
63
63
60
64
Bergehem 60
60
60
64
66
62
65
Björketorp 70
67
64
127
126
128
124
126
Totalt
130
127
Minskad utgift: Lokalyta: 908 kvm, vilket motsvarar en årlig minskad kostnad om ca 785 500.
Som kostnad kan ev. justeringar behövas i Björketorp som paviljong och ev viss ökning om ca
100 000 av skjutsavgifter
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Avveckla Hajomskolan och eleverna ges plats i Sätilaskolan.
Prognosen för de kommande åren skulle då innebära följande för Sätilaskolan.
2012
2013
2014
2010
2011
Elevantal 2009
44
44
41
60
46
Haj om
56
134
139
124
128
128
Sätila
114
175
183
174
172
184
Totalt
170
Minskad utgift: Lokalyta: 1476 kvm, vilket motsvarar en årlig minskad kostnad om ca
Som kostnad kan ökning ske av skjutsavgifterna, vilken är svår att närmare beräkna.

2015
48
150
198
1 300 000.

Avveckla Gullbergskolan och. ge eleverna plats i Örbyskolan
I bilaga 4 redovisas hur en sammanslagning skulle utfallit enligt kvalitetsredovisningarna
2007/2008 för Gullberg- och Örbyskolan.
Prognosen för de kommande åren skulle då innebära följande för Örbyskolan
2014
2015
2012
2013
2010
2011
Elevantal 2009
158
148
162
161
140
159
Gullberg
129
50
52
51
52
48
56
56
Örby
210
199
212
201
209
Totalt
185
196
Minskad utgift: Lokalyta: 893 kvm, vilket motsvarar en årlig minskad kostnad om ca 772.000.
Enligt preliminär beräkning kan skjutskostnaderna hållas inom nuvarande ram.
Avveckla Beghems förskola och integrera verksamheten i Björketorp.
Antal barn tillsammans kommande år:
2015
2014
2012
2013
2011
2010
År
2009
65
68
63
65
61
66
Barn
59
Minskad utgift: Lokalyta: 300 kvm, vilket motsvarar en årlig minskad kostnad om ca 310 000 kr.
Däremot tillkommer utgifter i form av anpassning av lokaler och utemiljö.
Avveckla Karstorps förskola och integrera verksamheten i Horred och skapa plats för
förskoleverksamhet i Sjöbyskolan
Ca 25 barn
Antal barn tillsammans kommande år:
2015
2014
2012
2013
2010
2011
År
2009
113
113
115
116
114
112
111
Barn
Minskad utgift: Lokalyta: 273 kvm, vilket motsvarar en årlig minskad kostnad om ca 280 000 kr.
Utgifter i form av ev paviljong eller anpassning av lokaler och förändringar i utemiljö.
Avveckla Tostareds förskola och erbjud plats i Fotskäl Sätila och Hyssna förskolor.
Antal barn födda sedan 2003 uppgår till 23 barn och förskolan har redan nu ett flertal barn med
kort vistelsetid.
Minskad utgift: Lokalyta: 386 kvm, vilket motsvarar en årlig minskad kostnad om ca 395 000 kr.
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Avveckla Hajoms förskola och erbjud plats i Fotskäl.
2013
2014
2015
2012
2010
2011
2009
År
62
64
66
63
63
61
Barn
60
Minskad utgift: Lokalyta: 162 kvm, vilket motsvarar en årlig minskad kostnad om ca 166 000 kr.

Förslag 2
Förändra

] 7"£

Habyskolan till åk F-3 och erbjud plats på Tingvallaskolan.
Avveckla
Habygårdens förskola och integrera verksamheten i Habyskolan.
Kullabyns förskola och integrera verksamheten i Torestorpsskolan
Öxabäcks förskolor och integrera verksamheten i Öxabäcksskolan
eventuellt Rydals förskola.
Avveckla på sikt
förskolor som Bjällbo och Solgården
Se över
Särskolans verksamhet

Konsekvenser av Förslag 2
Förändra Habyskolan till åk F-3 och erbjud plats på Tingvallaskolan.
Prognosen för de kommande åren skulle då innebära följande för Tingvallaskolan
2013
2014
2012
2010
2011
Elevantal 2009
157
166
160
166
Tingvalla 160
167
32
29
33
36
23
25
Haby
202
190
189
192
198
Totalt
183

2015
164
35
199

Avveckla Habygårdens förskola och flytta verksamheten till Habyskolan.
2014
2015
2012
2013
2010
2011
År
2009
22
22
24
21
24
24
Barn
28
Minskad utgift: Lokalyta: 371 kvm, vilket motsvarar en årlig minskad kostnad om ca 380 000 kr.
Utgifter i form av anpassning av lokaler och utemiljö är svåra ett beräkna.
Avveckla Kullabyns förskola och bedriv verksamheten i Torestorps skola.
Antal barn kommande år:
2014
2012
2013
År
2010
2011
2009
46
44
45
47
Barn
43
45

2015
47
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Minskad utgift: Lokalyta: 230 kvm, vilket motsvarar en årlig minskad kostnad om ca 235 000 kr.
Utgifter i form av anpassning av lokaler och utemiljö är svåra ett beräkna.

Avveckla (Oxabäcks förskolor ochbedriv verksamheten i Oxabäcks skola.
Antal barri kommande år:
2014
2015
2013
2012
201 1
2010
2009
År
37
38
41
37
40
46
39
Barn
Minskad utgift: Lokalyta: 454 kvm, vilket motsvarar en årlig minskad kostnad om ca 465 000 kr.
Utgifter i form av anpassning av lokaler och utemiljö är svåra ett beräkna.
Avveckla eventuellt Rydals förskola, men avvakta med detta beslut för att se om rätten att välja
förskola medför att intressefinnsfrånföräldrar i Borås. Om så är fallet bör den då kunna utökas.

Avveckla på sikt förskolor som Bjällbo och Solgården
Bjällbo är en lokal som omfattar 1 125 kvm vilket ger en besparing av 1 154 250 kr per år.
Solgården är en lokal som omfattar 1 160 kvm vilket ger en besparing av 1 190 160 kr per år.
Se över särskolans verksamhet
Särskola erbjuds idag både i integrerad verksamhet och i särskilda klasser. Inom förvaltningen
drivs även gymnasiesärskola. I en översyn bör särskilt beaktas elevernas rätt att vistas i
åldersadekvata grupper samt att de även fortsättningsvis erbjuds en stimulerande pedagogisk
miljö i anslutning till en ordinarie skolmiljö.
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Bilaga 1
Resultat av referensgruppens inventering av faktorer som kännetecknar en väl fungerande
organisation
God kommunikation med
Nöjda brukare
Gör arbetet roligare
Öppen och rak kommunikation
Attraktiva arbetsplatser
Personal som är införstådda
med sitt uppdrag
Personal med rätt
kompetens
Dynamisk och utvecklande
Möjlighet till frihet
Tilltro och tillit till organisationen
Systematiskt kvalitetsarbete
Kan kommunicera uppdraget
Främj ar bra samarbete
Hög måluppfyllelse
Gott stöd till verksamheter
Kontinuitet i barns lärande
och utveckling
Korta beslutsvägar
Tydliga ramar
Konkurrenskraftig
Kontakter mellan verksamheter
Helhetsperspektiv på
verksamheten
Särskild kompetens
Rimligt stora enheter
Bärkraftiga enheter
Likvärdig kvalitet
En hel kommun som
samarbetar

föräldrar

4
3,8
3,7
3,6
3,6
3,6
3,6
3,5
3,5
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,3
3,2
3,2
3,1
3,1
3,1
3
2,8
2,6
2,3
2,4
1
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Bilaga 2
Barn/elever i behov av särskilt stöd.
Att sälja dyrt
Elevhälsoteamet; att ha specialister i teamet är mycket värdefullt både ur barnets och
personalens perspektiv. Bra samarbete dem emellan följer barnet F - 9.
Specialkompetens som man kan dela med sig av mellan distrikten.
Att se helheten för barnet, att teamet är delaktig när vi riktar resurser, möjligheter att
omfördela resurser utifrån behov som uppkommer.
• Socialtjänsten har blivit ytterligare en aktör som vi fått ökat samarbete med.
Bra att ha
• Specialpedagoger
Ett utökat samarbete med samhällets aktörer.
• Samsyn
Återvinning
Specifika kunskaper inom några områden. Fördjupade kunskaper i ämnen och för ett
bestämt antal åldersgrupper.
• IT som verktyg
Till museum
• Särskilt stöd = resurs.
Farligt avfall
Ensamarbetet en klass en lärare
• Låg kompetens kopplat till barn med särskilda behov
Elevassistenter med pedagogiska uppdrag
Barn/elever i behov av särskilt stöd.
Att sälja dyrt
Engagerad och kunnig personal
• Elevhälsoteam (konsultation, handledning, 1 16 års-perspektiv, tvärprofessionell
kompetens mm
Bra att ha
• Två klassföreståndare/mentorer
• Bra överlämningar
• Flexibla grupperingar
• Grupperingar efter behov
Återvinning
Resursskolorna (samverkan soc/arbete i familjerna)
Elevhälsoteamen (teamen arbetar olika, vilka skall ingå, likvärdighet)
• Öronmärkta pengar till BSB
• Resursfördelning särskolan (utrustning)
• Samarbete med soc ute i verksamheten
Till museum
• Klassorganisationen
Farligt avfall
Personal med oacceptabel värdegrund/dåligt bemöltande.
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Verksamhet förskola till åk 2.
Att sälja dyrt
Medarbetarna - kompetens
Nya enheter - fantastiska lokaler
Q-pedagogerna - aktionsforskningar
Förhållningssättet i förskolan
• Barnsyn
Arbetslaget
• Flexibiliteten i förskolan
Föräldrakontakt
• Utveckling
Kvalitet i förskolan
• Elewårdsteamen
Bra administration som servar verksamheten BUF
Bra att ha
• Material i förskolan
• Arbetsglädje
• Samverkan med biblioteket, bokpåsar, bokbuss
Återvinning
• Vissa lokaler behöver återvinnas
• Genuspedagogik
Förskoleklass övergång till skolan
• Föräldrainflytande
• Öppet tider
Barnperspektivet från alla verksamheter i kommunen
• IT-avdelningen
Till museum
• Kostorganisationen
• Förskoleklass övergång till skolan
• Terminsplanering = ej HT + VT
• Löner könsneutrala?
Handelsresande i pedagogik
Farligt avfall
• Kostorganisationen
• Nyckeltal i förskolan
• Klass - klasslärarsystemet
• Förtroendetid
• Ojämlikt mellan nya och gamla enheter, material, lokaler
• Stora barngrupper
Verksamhet åk 3 till åk 9.
Ingen redovisning
Personal- och ekonomiadministration
Att sälja dyrt
I alla beslut skall elever och barns bästa finnas i focus
Innan beslut om projekt skall medel och kunskap finnas samt ett klart syfte
Tydliga och enkla redovisningssystem för verksamheten när det gäller personal och
ekonomi
• Det goda medarbetarskapet
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Bra att ha
• Framtidsgrupp, både på förvaltningsnivå och kommunnivå. Verksamhet, ekonomi och
personal skall vara representerade
Alla är anställda på barn- och ungdomsförvaltningen, inte på en enhet/skola
• Flexibilitet i organisationen utifrån statliga och kommunala direktiv så vi är redo att möta
förändringar
Provanställning. Fördel både för arbetstagare och arbetsgivare
• Konsekvensbeskrivning innan fattade beslut
Mentorskap
Återkommande dialog (verksamhet-ekonomi-personal). Distriktsnivå
Återvinning
Nuvarande introduktion
Till museum
• Att använda gamla rutiner och system och låta bli att ta till sig ny teknik mm, detta för att
undvika kollision i verksamheten
Farligt avfall
• Rigida rutiner
Jantelag

28

Bilaga 3

Skola
Fritslaskolan
Lyckeskolan
Stommenskolan
Strömskolan
Björketorpskolan
Sjöbyskolan
Parkskolan
Berghemskolan
Habyskolan
Tingvallaskolan
Assbergskolan
Änqskolan
Sätilaskolan
Ubbhultskolan
Hyssnaskolan
Hajom och Fotskäl
Örbyskolan
Öxabäckskolan
Torestorpskolan
Gullbergskolan
Högsäter
Kråkebacka

m2

Hl2/elev

elever i snitt
4081
8621
3956
3917
1679
3150
2579
908
771
2604
600
8063
8885
468
2944
2843
5234
1532
2172
893
393
450

345
400
260
280
85
120
179
70
65
160
40
440
410
65
155
115
490
75
97
53
8
8

12
22
15
14
20
26
14
13
12
16
15
18
22
7
19
18 resp 17
11
20
22
17
49
56
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Bilaga 4
Sammanslagning av Assberg och Parkskolan
Antal lärare
Assberg Barn/elever
FSK
Skola

10
27

Antal lärare per
100 elever

5
8,59

0,50
2,32

Antal barn per
årsarbetare

Fritids

34

1,80

18,89

Parkskolan

Barn/elever

Antal lärare

Antal lärare per
100 elever

FSK
Skola

34
145

2,00
11,94

5,88
8,23
Antal barn per
årsarbetare

Fritids
Assberg och
Parkskolan
Fsk
Skola

138

7,83

17,62

Barn/elever

Antal lärare

Antal lärare per
100 elever

44
172

2,5
14,26

5,68
8,29
Antal bara per
årsarbetare

Fritids

172

9,63

17,86
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Sammanslagning av Berghem- och Björketorpsskolan
Antal
Antal lärare per
Berghem Barn/elever
FSK
Skola

7
50

heltidstjänster

100 elever

0,60
4,15

8,57
8,30
Antal barn per
årsarbetare

Fritids

32

1,65

19,39

Björketorp

Barn/elever

Antal
heltidstjänster

Antal lärare per
100 elever

FSK
Skola

12
69

0,75
6,04

6,25
8,75
Antal barn per
årsarbetare

Fritids

55

2,92

18,83

Tillsammans

Barn/elever

Antal
heltidstjänster

Antal lärare per
100 elever

FSK
Skola

19
119

1,35
10,19

7,11
8,56
Antal barn per
årsarbetare

Fritids

87

4,57

19,03
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Sammanslagning av Gullberg- och Orbyskolan
Antal
Gullberg
Barn/elever
FSK
Skola

21
40

heltidstjänster

Antal lärare per
100 elever

1,5
2,59

7,14
6,48

Fritidshem

56

3,5

Antal barn per
årsarbetare
16

Örby

Barn/elever

Antal
heltidstjänster

Antal lärare per
100 elever

FSK
Skola

33
79

2,3
4,8

6,97
6,07
Antal barn per
årsarbetare

Fritidshem

110

6,15

17,9

Tillsammans

Barn/elever

Antal
heltidstjänster

Antal lärare per
100 elever

FSK
Skola

54
119

3,8
7,39

7,04
6,21
Antal barn per
årsarbetare

Fritidshem

166

9,65

17,2
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Bilaga 5
Skolområde Fritsla
Fritslaskolan
Antal rektorer 2

Skolområde Kinna
Antal rektorer 7

Lyckeskolan

t

, ' ' C - ' »*. inkl sqrskolah , <
t

Strömskolan

v

inKI,Sarsk'olan, Fntidshem,förskolor

v

Stommenskolan

» fritidshem, Förskolor' '
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Skolområde Skene
Antal rektorer: 9

Tingvallaskolan

Björketorp skola

och fritidsverksamhet'-

Inkl fritidshem.och iförskola

Parkskolan

;,

och fritidsverksamhet

Habyskolan

rinkl* fritidshem och förskola

, Sjöbyskolan

* '

i inkl fritidshem och forskolor '

;
^
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Skolområde Sätila
Antal rektorer: 5
/T

Sätilaskolan
;
F-9,
,
inkl fritidshem,och forskolor

7- \
* Fotskäl skola

Hyssna skola

;,

inkl.fritidshern och forskola

"Inkl fritidshem öclf förskola '.

Ubbhult skola
* irikl fritidshem och förskola

Skolområde Örby
Antal rektorer 4

Örbyskolan' •.,
inkl, fntiäsherri och!förskola

/cn~
- Öxabäckskolan ,
• inkl fritidshem, och förskola'

/} Toréstorpsskolän
: fi

inkl fritidshem och förskola •
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