Svar på interpellation från Miljöpartiet

Ingela Kilholm Lindström, Miljöpartiet de gröna, har i en interpellation den 16
oktober 2020 ställt två frågor till mig i egenskap av ordförande i Skolnämnden.
Frågorna är ställda utifrån att andelen grundskoleelever med behörighet till
gymnasieskolan minskat de senaste åren.
Den första frågan gäller om skolan har tillräckliga resurser för att alla elever ska
kunna bli behöriga till gymnasieskolan. Svaret på den frågan är inte så enkelt.
Grundskolan har resurser i form av lokaler, personal, undervisningsmateriel,
elevhälsa och skolledning. De ekonomiska medel som tilldelats under de år som
interpellanten hänvisat till ligger i nivå med jämförbara kommuner. Sala har
något högre kostnader för lokaler vilket beror på att kommunen är stor till ytan i
förhållande till invånarantalet, med flera mindre skolor. Sveriges kommuner har
en utmaning i att kunna rekrytera behöriga lärare till vakanta tjänster då dessa
är bristyrken med fler lediga tjänster än utbildade lärare. Sala har där inte haft
svårare än andra att rekrytera lärare. Antalet barn med kort tid i Sverige och
därmed annan språknivå och bakgrundskunskaper är en faktor som påverkar
möjligheterna att bli godkänd i samtliga ämnen vilket är det mått som
interpellanten hänvisat till. Här kan till exempel engelska vara ett problem om
man helt saknar tidigare kunskaper. Jag vill hävda att det inom
grundskoleverksamheten finns resurser att ge elever det individuella stöd som
skollagen kräver. Inom grundskolan läggs ca. 64 miljoner kronor på elevhälsa
och individuellt stöd.
Den andra frågan handlar om vad skolan gjort för att vända den negativa
trenden.
I Salas grundskolor är målet hela tiden att 100 % av eleverna ska bli behöriga.
Lärare, rektorer och elevhälsopersonal gör, enligt vad jag tagit del av, ett stort
och engagerat arbete med att få eleverna godkända. De nedåtgående siffrorna
har varit i fokus för skolledningarna och flera skolor har genomfört arbete som
gett positiva resultat i betygshänseende. Här kan exempelvis Hedens skola och
Åkraskolan lyftas fram. Godkända elever är tillsammans med demokratiskolning
och värdegrundsarbete skolans lagstadgade uppdrag.
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Under flera år har vi sett hur resultaten för elever som gått ut grundskolan i Sala kommun har haft
en negativ trend och andelen behöriga till gymnasieskolan har minskat. Enligt skollagen ska alla
elever ha möjlighet att få godkända betyg, och finns det risk för att eleven misslyckas ska skolan
snabbt och kraftfullt sätta in insatser för att hjälpa eleven att få godkända betyg.
I årets delårsbokslut kan vi utläsa att andelen behöriga elever för gymnasieskolans nationella
program har minskat från 83 procent till 77 ,8 procent i Sala.

Utifrån dessa resultat ställer vi frågorna:
Har grundskolan tillräckliga resurser för att alla elever ska få behörighet till gymnasieskolans
nationella program?
Vilka åtgärder har skolan gjort för att vända denna negativa trend?
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Interpellation till skolnämndens ordförande om att behöriga
elever till gymnasieskolans nationella program har minskat
INLEDNING
Ingela Kilholm Lindström (MP) hemställer om att få ställa rubricerad interpellation
till skolnämndens ordförande Bengt Larsson (C).

Beredning
Interpellation till skolnämndens ordförande om att behöriga elever till
gymnasieskolans nationella program har minskat
BESLUT
Kommunfullmäktige beslutar,

att interpellationen får ställas.
Interpellationen kommer att besvaras vid nästkommande sammanträde.
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