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Interpellation till ordförande i bildnings- och lärandenämnden om 
olika åtgärder inom skolan för att höja kvaliteten 

INLEDNING 
Lars Al derfors (FP) och Annica Aspenbom (FP) hemställer om att få ställa 
rubricerade interpellation till Eva Stenberg (S), ordförande i bildnings- och 
lärandenämnd en. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att interpellationen får ställas. 

Interpellationen kommer att besvaras vid nästkommande sammanträde. 

Utdrag 
bevakning 

Utdragsbestyrka n d e 
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Interpellation 

Folkpartiet Liberalerna i Sala arbetar aktivt för en hög kvalitet i skolan. Vår strävan 
är att vi i Sala kommun skall höra till landets toppskikt när det gäller skolresultat, 
ordning och reda i klassrummet och elevernas och lärarnas positiva samspel för att 
få en stimulerande och inlärningsinriktad rniljö. 

De resultat som för svenska skolor i gemen har framgått av PISA-rapporterna inger 
emellertid oro. Även om de till stor del är resultat av en äldre skolpolitik, så är det 
viktigt att de tas på allvar och att vi i Sala kommun vidtar åtgärder som ännu mer 
betonar kvalitet i skolans arbete. 

Vi gläds åt att reformen med förstelärare resulterat i att en första omgång av dessa 
nu är under tillsättning inom skolförvaltningen, men vi vill fortsätta och gå vidare 
genom att inte bara tillsätta ytterligare förstelärare utan också lektorsljänster i Sala 
kommun. För att detta sista skall kunna ske måste en mer målmedveten rekrytering 
göras av nya lärare. Ambitionen måste vara att vi skall sträva efter att ha flera lärare 
med högre akademisk examen inom sina respektive ämnen. Det är både allmänt 
känt och vetenskapligt belagt att lärare som förenar en hög akademisk och en god 
pedagogisk kompetens är av mycket stor betydelse för goda skolresultat. 

Vi vill därför ha svar på följande frågor från bildnings- och lärandenämndens 
ordförande Eva Stenberg: 

l) Vilka åtgärder planerar du att vidta för att öka kvaliteten inom skolan genom 
att tillsätta fler förstelärartjänster? 

2) Vilka åtgärder planerar du att vidta för att, också som ett led i en förbättrad 
kvalitet i skolan, aktivt arbeta för att rekrytera lärare med högre examen så att 
Sala kommun också kan tillsätta lektorstjänster? 

3) Vilka ytterligare åtgärder är du beredd att vidta för att förbättra kvaliteten i Sala 
kommuns skolor? 
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Svar på interpellation om kvalitet i skolan 
Lars Alderfors och Annica Aspengren har i en interpellation bett om svar från mig 
som ordförande för bildnings- och lärande nämnden, på frågor angående kvaliteten i 
skolan. 

1. Vilka åtgärder planerar du att vidta för att öka kvaliteten inom skolan genom 
att tillsätta fler förste!ärartjänster? 
Sala kommun har för närvarande elva förstelärartjänster, vilket motsvarar 
hela det utrymme som statsbidraget täcker kostnaderna för. Dessa är 
fördelade så att det ger en jämn spridning mellan rektorsområdena, inom 
grundskola, särskola och gymnasieskola. Det vi i första hand riktar in oss på 
är att skapa ut-veckling inom läs- och skrivförståelse, men även informations
och kommunikationsteknik och hälsa och naturvetenskap. 
Kravet vid ansökningarna var att de lärare som skulle få dessa tjänster 
bidrar till att förstärka processen för ökad måluppfyllelse och att de har 
förmåga att inspirera sina arbetskamrater och skapa goda relationer. 
satsningen utvärderas just nu och en ny ansökningsomgång är planerad för 
ytterligare 20 förstelärartjänste r. 

jag är glad över att förvaltningen valde tänka igenom konceptet och att 
förankra detta väl. Viss försiktighet har det också funnits, genom att 
tjänsterna, åtminstone inledningsvis, varit tidsbegränsade. satsningen på 
förstelärare måste enligt mitt synsätt ha sitt fokus på kvalitetsutveckling och 
måste genomföras så att det premierar samverkan mellan lärare. 

2. Vilka åtgärder planerar du att vidta för att, också som ett led i en förbättrad 
kvalitet i skolan, aktivt arbeta för att rekrytera lärare med högre examen så 
att Sala kommun också kan tillsätta lektorstjänster. 

För det första vill jag klargöra att vi alltid i första hand eftersträvar att 
rekrytera kompetenta och behöriga lärare. 

satsningen på karriärtjänster inom skolan är förstås i högsta grad intressant 
även för Sala kommuns del. Hittills har vi koncenterat oss och låtit hela 
utrymmet användas till förstelärartjänster. Vid senaste sammanträdet i 
bildnings- och lärandenämnden diskuterades arbetstidsavtalet i 
gymnasieskolan och det indikerade, upplever jag, en enighet kring att det 
finns en del utvecklingsarbete att göra för förvaltningen. Nämnden var tydlig 
på den punkten. Vi ser att andelen elever som väljer gymnasieskola i Sala 
minskat år från år och det behövs kraftfulla åtgärder för att vända 
utvecklingen. Lektorstjänster kan vara ett sätt att öka skolans attraktivitet 
och förbättra resultaten. Men en sådan insats får inte göras i blindo, utan bör 
ingå i en genomtänkt och väl förankrad plan. 
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Bildnings- och lärandenämnden 

3. Vilka ytterligare åtgärder är du beredd att vidta för att förbättra kvaliteten i 
Sa/a kommuns skolor? 

jag ser en fara i att utsätta skolväsendet för ständigt nya inspel och reformer. 
Det behövs långsiktig stabilitet och breda överenskommelser som håller 
över tid, så att elever, vårdnadshavare, lärare och rektorer får möjlighet att 
koncentrera sig på kärnuppdraget skolförvaltningen uttrycker sitt 
förhållningsätt på ett sätt som jag helt ställer mig bakom: I Sala har vi höga 
förväntningar. och vi vet att vi kan få alla barn och elever att lyckas. 

Sala drabbas på samma sätt som alla andra kommuner av att intresset för 
läraryrket minskat. Det bekymrar mig. En god personalpolitik är därför en 
nyckelfaktor. Vi satsar därför bland annat på lärarlöner. 

Svensk skola har en del problem, men det största problemet av dem alla är 
att vi ständigt matas av bilden av en skola i kris. Vi behöver lyfta fram de 
goda exemplen som ständigt finns i vardagen, men vi behöver också hjälpas 
åt att ge skolan en god och upplyftande självbil d. Man skall vara stolt över att 
gå i svensk skola. Man skall vara stolt att arbeta där. Det gäller, oavsett om 
utbildningsministern heter Björklund eller Baylan. 

jagtror alltså på ett långsiktigt systematiskt kvalitetsarbete, inte på några 
"quick-fix-lösningar". l stort sett tror jag att skolan är ganska välförsörjd. Vi 
har nationellt sett en ganska hög lärartäthet i Sala. Den stora potentialen 
ligger därför i att bättre nyttja de resurser vi redan har. Vi vill underlätta ett 
sådant utvecklingsarbete. Mer av samma ger nog inte så mycket bättre 
resultat 

På ett område tror jag bestämt att vi behöver göra satsningar i Sala. Vi 
behöver se över och åtgärda en del lokalproblem. Vi behöver faktiskt bygga 
en del nya skolor, för de gamla börjar bli uttjänta. 

Det återkommer vi till, i strategiska planen. 

Eva Stenberg (S) 
Bildnings- och lärandenämndens ordförande 
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