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Förord 
 

Gnesta kommun har ett politiskt mål att ge alla barn förutsättningar att klara 

skolgången med godkända betyg. I kommunen finns bra skolor men man ser också 

att skolornas pedagogiska verksamhet kan förbättras. Särskilt har det inkommit 

synpunkter kring verksamheten som bedrivs i årskurs 6. Detta som en följd av att 

samtliga elever i denna årskurs hänvisats till en skola där verksamheten inte är 

samordnad vare sig med lägre årskurser eller med verksamheten på högstadiet. Det 

har även framkommit att eleverna har olika förkunskaper när de samlas på den 

gemensamma högstadieskolan. Detta är grunden till Sweco Societys uppdrag att 

genomföra en utredning av den pedagogiska verksamheten i Gnesta kommuns 

skolor.   

Uppdraget har omfattat intervjuer med rektorer, ansvariga tjänstemän inom skolan, 

politiska företrädare samt Tf förvaltningschef för barn och utbildning. Dessutom har 

workshops hållits vid ett par tillfällen som stöd för inhämtande av uppgifter som 

underlag till utredningen och till den slutliga analysen.  

Uppdraget har genomförts av konsulterna Charlotte Sävås Nicolaisen och Silke 

Tindrebäck. Swecos konsulter vill härmed tacka alla som på olika sätt bidragit med 

sina kunskaper och erfarenheter i samband med utredningen. 

 

Stockholm 2016-03-31 

Charlotte Sävås Nicolaisen, uppdragsledare 

Sweco Society AB 
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1. Bakgrund 
Gnesta kommun har ett politiskt mål att ge alla barn förutsättningar att klara 

skolgången med godkända betyg. I kommunen finns bra skolor men man ser att 

skolornas pedagogiska verksamhet kan förbättras baserat på de utredningar man 

nu avser att upphandla.  Vidare beskriver kommunen att kostnaderna för skolan är 

relativt höga i förhållande till mätbara positiva resultat.  Gnesta kommun har därför 

ombett Sweco genomföra dels en utredning avseende elevpeng, dels en utredning 

av resursanvändningen som visar på eventuella förändringar för att resurser ska 

användas så effektivt som möjligt och gynna kommunens elever på bästa sätt.  

1.1 Uppdraget 

1.1.1 BESKRIVNING AV UPPDRAG 

Av uppdraget framgår att utredningen ska fokusera på den pedagogiska 

verksamheten i Gnesta kommuns skolor, särskilt med betoning på organisationen 

för år 6 på Frejaskolan. Uppdraget omfattar även en översyn av resursanvändningen 

och organisationen i sin helhet, bland annat med utgångspunkt i att 15 procent av 

eleverna inte var gymnasiebehöriga vid utgången av årskurs 9 år 2015. Gnesta 

kommun önskar förslag på förändringar av den pedagogiska verksamheten med 

målet att nå goda resultat med mer effektiv resursanvändning. Utredningen 

innehåller följande delar:  

- En inventering och utredning av befintlig grundskola i Gnesta kommun 

- Ett säkerställande av att gällande regler och lagar följs 

- En analys av resursanvändningen 

- Konkreta förslag på ny eller reviderad pedagogisk verksamhetsplan för 
grundskolan  
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1.1.2 GENOMFÖRANDE 

Sweco har utredningen utgått från en metod1 för genomförande som tidigare använts 

i ett samarbetsprojekt mellan Stockholm, Nacka och Antwerpen. Metoden har 

ursprungligen utvecklats i Kanada och är i sin ursprungliga form ett verktyg för skolor 

att utveckla problemområden baserat på en djupare kunskap om problemets orsak. 

Metoden bygger på en nära dialog mellan Sweco och relevanta företrädare från 

Gnesta kommun. Fokus  ligger på att genom ett undersökande arbete finna de 

verkliga orsaker som ligger till grund för det problem man önskar lösa för att därefter 

kunna arbeta mer målinriktat med resultatfokuserade åtgärder. Metodens stora 

fördel är att de förändringar som sker är förankrade i de verkliga orsakerna till det 

upplevda problemet.  

Arbetet inleddes med ett diskussionsforum där olika  problem identifierades som 

underlag för en definition av huvudsaklig problemformulering. Därefter identifierades 

även orsakerna till ”problemet”. Den problembild, hypotes, som identifierades vid 

den inledande workshopen var följande: 

Ett huvudproblem i den pedagogiska verksamheten i Gnesta kommuns skolor är 
verksamheten i årskurs 6. En återkommande problematik ligger dels i att samtliga elever 
i årskursen, oavsett tidigare skolplacering, flyttas till Frejaskolan och att årskursen på 
denna skola saknar koppling till övriga årskurser. Detta bidrar till en icke ändamålsenlig 
isolering av denna grupp från övrig verksamhet vilket på sikt kan ha en påverkan på 
elevernas skolresultat.  

 

I kompletterande faktainsamling genom dokumentstudier och intervjuer med olika 

företrädare, t.ex. politiker och rektorer har Sweco gjort en analys av om hypotesen 

är korrekt. Detta har sedan legat till grund till rekommendationer om förändringar.  

 
Figur 1 Swecos modell för genomförande av uppdrag 

                                                      

1 Schildkamp, Data-based decision making in education: challenges and opportunities. Dordrecht: 

Springer. 
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1.1.3 INLEDANDE WORKSHOP 

I ett tidigt skede av utredningen genomfördes en workshop för relevanta aktörer i 

kommunen. Denna workshop omfattade en genomgång av förutsättningar och 

verksamhet i befintliga skolor, en genomgång av tidigare utfört förbättringsarbete i 

kommunen kopplat till organisatoriska förutsättningar, samt en genomgång av 

elevernas förutsättningar och studieresultat med betoning på elever i årskurs 6. 

Fokus i genomgången med kommunens företrädare låg på följande frågor:  

- Elevers förutsättningar t.ex. socioekonomisk bakgrund, kön lika 
förutsättningar oavsett kön 

- Skillnader glesbygd-tätort 

- Nyanlända  

- Pedagogisk verksamhet  

- Kompetens (Pedagoger och övrig personal) 

- Lokalanvändning 

På motsvarande sätt som rektorer och förvaltningstjänstemän har politiska 

företrädare från Barn- och utbildningsnämnden intervjuats. De intervjuade kom från 

rådande majoritet Socialdemokraterna och Moderaterna samt Centerpartiet.  

1.1.4 DOKUMENTSTUDIER 

Olika dokument har studerats som ett led i utredningen.2 Offentlig statistik hämtat 

från Skolverket, samt gällande regler och lagar enligt Skollag och Läroplan har 

studerats. Dessutom har konsulterna tagit del av lokalt framtagna dokument såsom 

kvalitetsredovisningar och kommunens plan för skolverksamheten. Dessa dokument 

har sedan använts som underlag för frågeställningar och analyser i utredningen.  

1.1.5 INTERVJUER 

Kompletterande intervjuer har hållits med Tf förvaltningschef Barn och utbildning, 

ekonom med ansvar för skolan, politiska företrädare från Barn och utbildnings-

nämnden samt rektorer med ansvar för kommunens grundskolor i egenregi, 

inklusive rektor för särskolans verksamhet.  

Målsättningen med intervjuerna var dels att fördjupa kunskap utifrån den hypotes 

som formulerats kring verksamheten i årskurs 6, dels att inhämta ytterligare underlag 

som stöd för analyser av behov till förändringar skolverksamheten i kommunen. 

Urvalet av personer för intervjuer beslutades i samråd mellan Swecos konsulter och 

uppdragsgivaren. Fackliga representanter har inte tillfrågats i denna utredning. Detta 

är dock en viktig målgrupp vid en fördjupad analys och inför beslut om eventuella 

förändringar.  

1.1.6 UTARBETANDE AV NYTT FÖRSLAG 

Utifrån uppgifter som framkommit i den inledande workshopen, dokumentstudier och 

med stöd av kompletterande intervjuer har Swecos konsulter tagit fram ett förslag 

på förändringar som kan tänkas medföra förbättringar i den pedagogiska 

verksamheten samt på sikt även bidra till förbättringar av elevernas studieresultat. 

För att skap delaktighet kring förslag om förbättringar har Sweco inför den slutliga 

rapporteringen bjudit in till en avslutande workshop riktad till ansvariga för Gnesta 

kommuns grundskolor inklusive politiska företrädare. Under mötet presenterades 

förslaget, dess effekter och konsekvenser. Dessutom lämnades utrymme för en 

gemensam diskussion.   

                                                      

2 T.ex. Skollag, Läroplan, Statiskt från skolverket, Kommunens kvalitetsredovisningar för skolan, 

Kommunens utvecklingsplan för pedagogisk verksamhet. 
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2. Befintlig grundskola i Gnesta  
Gnesta kommun har omkring 1 300 elever som är folkbokförda i kommunen. Till 

detta kommer ca 50 inpendlande elever från andra kommuner varav 30 går i 

kommunala skolor och 20 i den fristående skolan. Från kommunen pendlar 70 elever 

varav 20 går i kommunala skolor och 50 hos fristående huvudmän i andra 

kommuner. Gnesta kommun har fem kommunala grundskolor varav fyra är F-5 

skolor och en skola, Frejaskolan, erbjuder årskurserna F-9. Detta är den enda 

kommunala skolan i kommunen som omfattar årskurserna 6-9. Frejaskolan samt 

den kommunala F-5 skolan Dansutskolan, liksom grundsärskolan är belägna i 

Gnesta tätort. Övriga tre skolor som omfattar årskurserna F-5 är geografiskt spridda 

utanför centralorten i de mindre tätorterna Laxne, Stjärnhov och Björnlunda. I Laxne 

finns den minsta skolenheten, med totalt ca 30 elever. Laxne skola ligger geografiskt 

nära Mariefred och Strängnäs och kommunen uppger att man har en omfattande 

pendling ut från Laxne till skolor i dessa områden. Nedan följer korta beskrivningar 

av de kommunala skolorna i kommunen.3 

 

Frejaskolan ligger centralt i Gnesta tätort. Det är en F-9 skola med totalt ca 650 elever, varav 400 
i årskurs 6-9 och 250 i årskurserna F-5.  Frejaskolan är den enda skolan i kommunen med 
undervisning i åk 6 till 9. I dessa årskurser är elever och personal är indelade i tre arbetslag. Cirka 
hälften av eleverna i årskurs 6 kommer från andra skolor i kommunen än Frejaskolan. Trots att 
personalen i årskurs 6 ingår i arbetslagen så finns ingen verksamhetsmässig samordning med 
årskurserna 7-9. Frejaskolan F-5 är fördelade i två arbetslag, ett för år F-3 och ett för år 4-5. I 
arbetslagen finns en sammansättning av lärare med olika kompetenser som leder elevernas lärande 
och utveckling. Skolan har två särskilda undervisningsgrupper för elever i behov av särskilt stöd. 
Skolan erbjuder tre fritidsavdelningar och en fritidsklubb. Medarbetarna på fritidshemmen är ett eget 
arbetslag och arbetar tillsammans med övriga lärare på skolan för att skapa ett helhetsperspektiv 
på lärande. Frejaskolan byggdes om år 2000 i syfte att anpassa lokalerna till moderna arbetssätt. 
Skolan har ett bibliotek med anslutande datasal. Skolan verkar pedagogiskt för att öka elevens 
ansvar och inflytande, exempelvis genom tydligare planeringar och bedömningsmatriser utifrån 
läroplanens intentioner.  

Dansutskolan ligger i utkanten av Gnesta tätort. Det är en F-5 skola med ca 275 elever fördelade 
i två paralleller per årskurs. Dessutom har skolan fyra förskoleklasser.  Skolan arbetar pedagogiskt 
för att utveckla elevens alla kompetenser såväl teoretiska som praktiska, estetiska och sociala. I 
anslutning till skolan finns förskolan Björkbacken med tre avdelningar. I en paviljongbyggnad på 
skolgården finns förskolan Skogsbäcken med två avdelningar. 

Kvarnbackaskolan är belägen i Stjärnhov i anslutning till en naturmiljö. Det är en F-5 skola med 
åldersintegrerade klasser; f-1, 2-3 samt 4-5. Pedagogisk arbetar skolan sedan 20 år utifrån en 
modell som är inspirerade från den danska Bifrostskolan och som innebär att undervisningen utgår 
från ett tema som gäller hela läsåret. Temat är hämtat från kulturen eller litteraturen. Enligt 
Bifrostmodellen arbetar eleverna i  perioder i verkstäder, såsom läs- och skrivarverkstad, ateljé och 
laboratorium. Skolan byggdes för ca 30 år sedan. I skolbyggnaden, som är i ett plan, inryms kök 
och matsal, gymnastiksal, slöjdsalar, klassrum, mediatek och fritidshem. Förskolan Korallen flyttade 
in i en del av skolbyggnaden 2013. 

Laxne skola är belägen i tätorten Laxne ett par mil utanför Gnesta. Det är en F-5 skola med ca 30 
elever fördelade i åldersintegrerade klasser; f-1, 2-3 samt 4-5. Pedagogiskt strävar skolan efter att 
verka hälsofrämjande. Det finns en vilja att ge eleverna kunskap genom att aktivera alla sinnen 
vilket medför att skolan arbetar integrerat med ämnen som musik, bild, drama, slöjd och 
naturorientering. Skolan har en tradition att samarbeta med olika föreningar.  Laxne skola byggdes 
2004. Den är ljus och rymlig med en stor idrottssal. Datorer finns i alla klassrum. Skolan inrymmer 
en biblioteksfilial. Uteverksamhet bedrivs i skogen runt skolan, bland annat Mulleskola för 
förskoleklassen och 1:orna. 

Welandersborgs skola är belägen strax utanför tätorten Björnlunda. Det är en F-5 skola med ca 
80 elever fördelade i årskursvis. Pedagogiskt har skolan arbetat med Grön flagg sedan 1996, vilket 
innebär ett tematiskt arbete utifrån ett särskilt miljötema varje läsår där man även nyttjar omgivande 
natur för studier. Skolan samarbetar med Gnesta kulturskola. Exempelvis får elever i  årskurs 3 och 
4 under ett läsår lära sig att spela ett blåsinstrument. På skolan finns förutom själva skolan, 
fritidshem, och förskolan Ängen med fyra avdelningar.  

 

                                                      

3 Källa Gnesta kommun webbplats 

 http://www.gnesta.se/barnutbildning/grundskola/frejaskolanf5.4.4ebbdc97114980f00678000442.html 



 
8 

Grundsärskolan inryms huvudsakligen i Frejaskolans lokaler. Totalt omfattar skolan 9 elever. Alla 
elever i skolan har en klasstillhörighet i en grundskoleklass. Pedagogiskt arbetar särskolan utifrån 
varje elevs individuella förutsättningar och behov. Individuella scheman tas fram där det tydligt 
framgår när eleven har undervisning i klass eller i liten grupp. Kommunen har en kommun-
övergripande specialpedagog som stödjer pedagoger, resurspersoner och fritidspersonal med 
handledning, elevaktivt arbete, anpassnings av material och metoder. Särskild vikt läggs vid att 
säkerställa att eleverna arbetar utifrån målen i särskolans kursplan. 

2.1.1 ELEVERNAS RESULTAT 

Elevernas skolresultat är något bättre än jämförande uppgifter för kommungruppen 

som helhet enligt Skolverkets statistik som redovisas i kommunblad för 2014. 

Uppgifter från 2014 visar att 15,5 procent av eleverna i Gnesta inte nådde 

kunskapskraven i ett eller flera ämnen. Motsvarande andel för kommungruppen 

uppgick till 23,7 procent och för riket som helhet till 24,1 procent.  90,5 procent av 

eleverna var behöriga till gymnasieskolan. Även det är bättre än genomsnittet för 

kommungruppen (87,7 %) och för riket (85,7 %). Enligt Skolverkets statistik 2014 

påbörjade samtliga elever studier på gymnasieskolan alternativt ett introduktions-

program.  

Vid en analys av elevernas resultat läsåret 2015 framkommer att det skett en 

förändring av elevernas resultat i negativ riktning sett till deras bakgrunds-

förutsättningar (modell-beräknat värde, vilket framgår av diagrammet nedan. 

 

2.1.2 PEDAGOGISK PERSONAL  

I uppgifter från Skolverket gällande år 20144 framkommer att Gnesta kommun 

tillhandahåller mer personal för elever i förskoleklass jämfört med övriga kommuner 

i kommungruppen. Antal elever per heltidsanställd lärare uppgår till 14,4 jämfört 16,5 

elever. Motsvarande andel för grundskolan i övrigt är 12,1 elever jämfört med 12,4 

för kommungruppen.  

Andelen personal med pedagogisk högskoleexamen i förskoleklass uppgår till 84,6 

procent jämfört med 91 procent för kommungruppen. Motsvarande andel för 

grundskolan uppgår till 89 procent i Gnesta och 90 procent för kommungruppen.  

2.1.3 LOKALER 

Denna utredning har inte omfattat en analys av skolans lokaler. Då det varit relevant 

har dock en översiktlig studie gjorts både vad gäller ytor enligt befintliga ritningar och 

tillgång till specialsalar och skolkök. För att få en överblick över befolkningstillväxt 

                                                      

4 http://skolnet.skolverket.se/polopoly/kommunblad/15ht/gnesta.pdf 
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har frågor ställts till kommunen om planerade bostäder och nybyggnation av skolor 

enligt kommunens översiktsplan. 

Sweco vill dock betona att denna analys kräver en fördjupad studie för att vara 

tillförlitlig. För att kunna presentera ett mer säkerställt beslutsunderlag inför en 

planerad förändring vad gäller dimensionering av kommunens skolor behövs en  

befolkningsprognos och en elevprognos som underlag.  

Av uppgifter som framkommit i intervjuer har samtliga grundskolor eget tillagnings-

kök. Merparten av skolorna tillhandahåller specialsalar och har även goda 

möjligheteter att bedriva undervisning i idrott. Lokaler för fritidsverksamhet är i flera 

fall otillräckliga, men skolorna använder befintliga lärosalar för detta på tider då 

dessa salar står tomma. I några enstaka fall får elever uppsöka en annan skola för 

att få tillgång till specialsalar. 

Enligt de intervjuade är lokalerna generellt sett väl fungerande, dock är de i flertalet 

fall traditionellt planerade med klassrum och korridorer. Det råder på några av 

skolorna brist på grupprum och flexibiliteten i lokalerna är därmed begränsad.  

Vid en studie av skolornas ritningar och antalet klassrum så framgår att det finns 

utrymme som skulle räcka till klasser i storleksordningen 8 till ca 20 elever per 

klassrum. I dessa beräkningar är endast fördelning gjord på klassrum och NO-salar 

vilket innebär att det verkliga antalet sannolikt är lägre när det gäller antalet elever 

per rum. Av de lokalritningar som Sweco tagit del av framgår följande: 

Skola Antal elever  
samt möjligt 
antal elever per 
klassrum utifrån 
ritningar  

 

Antal 
elever per 
klassrum  
(utifrån luft-
tillgång) 

Antal klassrum Grupp-
rum 

Tillgång till 
specialsalar 

Dansutskolan 274 

14 klasser med 
20 elever/klass 

34-35 
personer 
 
 

14 klassrum 
3 rum för 
specialundervisning 

7 Syslöjd 
Träslöjd 
Gymnastiksal 

Frejaskolan 6-9 458 

 

19 klasser med 
20 elever/klass 

Framgår ej 19 varav 5 NO-
salar, 1  labrum? 
3 planeringsrum 
1 (hus A) 
2 paviljonger 4 
salar? Åk? 

12 2 
Hemkunskap 
Syslöjd 
Träslöjd 
Verkstad 
Gymnastiksal 
SYV  

Frejaskolan F-5 248 

12 klasser med 
20 elever/klass 

Framgår ej 12  
 

12 2 Verkstad 
 

Kvarnbacka-
skolan 

74 

5 klasser med 14 
elever/klass 

18 
personer 

5 (varav 2 används 
som förskola) 
1 rum för 
specialundervisning 

3 Hemkunskap 
Syslöjd 
Träslöjd 
Gymnastiksal 

Laxne skola 30 

4 klasser med 8 
elever/klass 

21-26 
personer 

4 (varav 1 används 
som förskola) 

4 Gymnastiksal 
Bibliotek 

Welandersborgs 
skola 

78 

8 klasser med 10 
elever/klass 

Framgår ej, 
men stora 
klassrum 

8 7 Hemkunskap 
Trä/metallslöjd 
Gymnastiksal 
Läsrum 

 

En angränsande fråga som uppkommit är skolornas geografiska placering. Detta 

behöver betraktas utifrån en uppskattad befolkningstillväxt vilket även påverkar 

antalet elever i olika delar av kommunen. I nuläget finns ingen långsiktig prognos att 

tillgå som kan utgöra underlag för en genomarbetad analys.  

Enligt kommunens Näringslivschef har nybyggnation av bostäder påbörjats i närhet 

till stationsområdet i Gnesta centralort. I denna del av kommunen finns en 

förhållandevis stor yta som är planerad för ytterligare bostäder vilket är fastslaget i 
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kommunens översiktsplan. Det finns även tomtmark utsatt för en möjlig nybyggnad 

av grundskola samt förskola i anslutning till de planerade markområdena.  

I de mindre tätorterna finns enstaka ytor där det finns mark utsatt för nybyggnation 

av bostäder. Det är dock ett lågt intresse för att bygga på dessa ytor då efterfrågan 

av bostäder i dessa orter generellt sett är låg. Detta är något som bör beaktas som 

underlag för utveckling av den pedagogiska verksamheten. 

2.2 Styrdokument  

Det finns lagar och regelverk som styr skolans verksamhet. Framförallt skollag5 och 

läroplan, men även lokalt utformade styrdokument. I Gnesta finns exempelvis lokala 

framtidsplaner för kommunen och för Barn- och Utbildningsnämndens verksamhet.  

2.2.1 SKOLLAGEN OCH KRAVET PÅ LÄRARLEGITIMATION  

Utbildningen i grundskolan utgår från skollagen och läroplan för grundskolan. Den 

nya skollagen som infördes från och med juli 2011 innebär ett tydliggörande av  

elevers trygghet. Likvärdighet oavsett skola är centralt. Elevers rätt att utvecklas så 

långt möjligt utifrån sina förutsättningar är fastställt och grund för möjlighet till 

studiero under utbildningen är tydligt formulerat. Enligt skollagen ska  grundskolan 

ge eleverna kunskaper och värden samt utveckla elevernas förmåga att tillägna sig 

dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling, 

förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för deras fortsatta 

utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge 

en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet. För varje ämne ska en kursplan 

gälla. Skollagen fastslår vidare att elever har rätt att välja skola, men att 

närhetsprincip  ska tillämpas om antalet elever överskrider maxantalet elever för 

respektive skola.  Utifrån den skola som eleven placeras i har denne även rätt till 

kostnadsfri skolskjuts. Enligt lagen ska studie- och yrkesvägledare samt bibliotek 

finnas på skolorna oavsett anordnare. Eleverna ska också ha tillgång till skolläkare, 

skolsköterska, psykolog och kurator inom elevhälsan. Lagen innebär en betoning på 

ökad rättssäkerhet för elever och vårdnadshavare vilket bland annat innebär att 

beslut om åtgärdsprogram och om rätt till skolskjuts ska kunna överklagas. Ännu en 

förändring mot tidigare lag är att Skolinspektionen fått möjlighet till skarpare 

sanktioner mot skolor som missköter sig. 

I årskurs 1-5 ska lärare upprätta en skriftlig individuell utvecklingsplan där omdömen 

ges om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i de ämnen 

som eleven får undervisning i. Insatser som behövs för att eleven ska nå 

kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för 

läroplanen skall inrymmas i planen. Från årskurs 6 ska terminsvisa betyg sättas i 

grundskolans ämnen. År 2011 infördes krav om lärarlegitimation för att kunna sätta 

betyg. Från 1 juli 2015 krävs legitimation för lärare och förskollärare som anställdes 

även före den 1 juli 2011. Legitimationen behövs för att en lärare självständigt ska 

få sätta betyg samt för att kunna bli tillsvidareanställda. För att få undervisa krävs 

både legitimation och behörighet. För de lärare och förskollärare som undervisar i 

särskolan gäller övergångsbestämmelserna om undantag från kravet på legitimation 

och behörighet fram till den 30 juni 2018. 

2.2.2 KOMMUNENS FRAMTIDSPLAN  

Av Gnesta kommuns framtidsplan betonas vikten av att elever lämnar skolan med 

goda och relevanta kunskaper. Framförallt framhålls språkkunskaper som viktigt. 

Dock framgår av planen att kommunens särskilt ska stödja skolorna i Gnesta i att 

                                                      

5 Skollagen (2010:800) 
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kunna göra naturvetenskap, matematik och teknik mer intressant och stimulerande 

för eleverna, då kunskaper inom dessa områden är förutsättningar för att Sverige 

som land ska kunna stå sig starkt i framtiden. Ökad tonvikt på digitalisering ses som 

viktigt som stöd för en pedagogisk utveckling.  

”Skolan i Gnesta kommun ska hålla hög kvalitet och ge barn och ungdomar goda 
förutsättningar för ett bra vuxenliv. Med verksamheter som präglas av kompetens, 
trygghet, tydliga målbilder och pedagoger som ägnar mer tid åt undervisning än 
administration och andra kringsysslor kommer vi att få elever som är redo för 
framtiden.”  

(Framtidsplan 2015-2018 med ramar 2016-2018, Kommunfullmäktige den 16 november 2015) 

Av framtidsplan för barn- och utbildningsnämndens verksamhet6 2016 framgår att 

Gnesta kommuns skolor och förskolor, under  2016 behöver stärka undervisningen 

organisatoriskt och pedagogiskt mot bakgrund av att antalet nyanlända ökat i 

kommunen. För att säkerställa att nyanlända elever når kunskapsmålen krävs fokus 

på det svenska språket och en tidig bedömning av elevens kunskaper. Som ett led i 

detta startade en s.k. förberedelsegrupp inom skolans verksamhet under hösten 

2015 med fokus på inlärning av det svenska språket och samhällsinformation. Från 

och med 1 januari 2016 är det obligatoriskt att kartlägga nyanlända elevers 

kunskaper. Exempel på målsättningar av relevans i denna utredning av 

grundskolans verksamhet som framgår av planen är följande: 

 Alla elever ska nå kunskapsmålen  

 Alla barn/elever ska trivas, känna trygghet och känna nyfikenhet/lust att lära  

 Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska synliggöras  

 Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska drivas på ett 

kostnadseffektivt sätt 

 

 

                                                      

6 Framtidsplan 2016 med flerårsplan 2017-2018 för Barn- och utbildningsnämnden 
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3. Synpunkter kring befintlig och 
framtida organisation för skolan 

I detta kapitel redovisas resultat som framkommit vid inledande workshop med 

rektorer och förvaltningspersonal från Barn- och utbildningsförvaltningen. Dessutom 

redovisas uppgifter som framkommit vid fördjupande individuella intervjuer och från 

gruppintervju med politiker i Barn- och utbildningsnämnden. Avslutningsvis 

redovisas synpunkter på Swecos initiala förslag på förändringar av den pedagogiska 

verksamheten i Gnesta. 

3.1 Workshop resultat 

3.1.1 INLEDANDE ÖVNING – GNESTA KOMMUN HAR VUNNIT 

Vid den inledande workshopen fick deltagarna fundera över följande frågeställning 

samt skriva ned sitt svar på post-it lappar vilket därefter gicks igenom gemensamt.  

Grattis! Gnesta kommun har fått kvalitetsutmärkelsen 2020 – vad gör kommunen så 

framgångsrik i fråga om Elevpeng /pedagogisk verksamhet.  

Svar som hade koppling till kommunens pedagogiska verksamhet var följande.  

Pedagogisk verksamhet  

EN riktning för hela kommunen från politik till utförare 

Tydlig målbild 

Tydlig ledning 

Tydlig rollfördelning 

Tydlig kommunikation kring uppdrag / förväntningar 

Pedagogiska ledarskapet 

Vi har yrkesstolthet och arbetsglädje 

Attraktiv arbetsplats 

Bra lön 

God arbetsmiljön 

Samlat grepp över utveckling/ kompetensutveckling 

Karriärmöjligheter 

Innovativ lärmiljö 

Stabil progression 

Stödjande organisation 

Kompetensförsörjning 

 

 

 

 

 

Av synpunkter som lämnades framgår att det upplevs som viktigt att det finns en 

tydlig strategisk riktning i vart kommunen vill med sin utbildningsverksamhet, samt 

kopplat till detta en tydlig ansvarsfördelning.  Ett antal av synpunkterna hade även 

koppling till frågor som rör arbetsmiljö och karriärutveckling vilket bidrar till 

arbetsglädje och trivsel. 

De politiska företrädarna fick i senare intervju motsvarande fråga. De politiska 

företrädarna menar att rektorer som verkar som pedagogiska ledare och 

kompetensen hos lärarna är en avgörande faktor för att nå framgång. Det gäller att 

”vara bäst i klassen” och för det krävs bättre kontakter med högskolor. Kommunen 

behöver knyta till sig bra studenter som vill jobba i Gnesta. Kanske krävs det att 

skolorna specialiserar sig mer för att locka till sig elever. I övrigt är det viktigt att 

elever och medarbetare känner sig trygga vilket bidrar till hög trivsel.  
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3.1.2 STYRKOR, SVAGHETER OCH FÖRSLAG PÅ FÖRBÄTTRINGAR 

Som ett nästa steg vid workshopövningen kring den pedagogiska verksamheten fick 

de medverkande diskutera frågor om styrkor och svagheter i den befintliga 

verksamheten, samt lämna förslag på sådant de upplever kan förbättras. De 

medverkande hade svårt att identifiera styrkor i den befintliga verksamheten. De t 

som framkom var framförallt att man upplever att det finns ett stort engagemang i 

skolorna och att det finns mycket vilja att utveckla verksamheten. Som svagheter 

nämndes att man upplever verksamheten som toppstyrd, att det saknas medel som 

den lokala nivån kan ansvara för. Att det är spretigt i hur skolorna agerar pedagogiskt 

och att det är varierande kompetens på skolorna. ”Vi måste bli bättre på att odla 

talanger”. Framförallt upplevs det vara en utmaning på landsbygden dit det både är 

svårt att locka kompetent personal och elever. Ytterligare en kompetensbrist som 

togs upp var att det saknas behörig fritidspersonal. Att kommunen valt att fördela 

nyanlända till enbart två skolor i kommunen var ytterligare något som togs upp som 

en svaghet. Ur ett likvärdighetsperspektiv nämndes att det är problematiskt att 

elevers bakgrund är så pass varierande mellan kommunens olika skolor. 

De politiska företrädarna framhåller som styrkor att Gnesta generellt sett har bra 

skollokaler och lärarna har fram till nu stannat kvar länge vilket gett kontinuitet. De 

politiska företrädarna framhåller också att kommunen är bra på jämställdhet.  Enligt 

undersökningar som gjort med eleverna visar att trivseln är stor bland eleverna. 

Särskilt elevhälsan fungerar bra enligt resultat i olika undersökningar.  

Flera av de svagheter som togs upp gällde lokalernas beskaffenhet och olikheter 

mellan skolor. Angående Freja skola och Kvarnbacka framfördes att det svårt att 

bedriva flexibel individanpassad undervisning då det är trångt på skolorna.  Att fritids 

på några skolor saknar lokaler och att studiehandledning inte har en fast lokal var 

annat som nämndes som svagheter.  

Politikerna upplever att det är dåligt med små enheter då det är svårt att upprätthålla 

kvalitet och sociala relationer. Det framförs att det har funnit problem med mobbing 

på de mindre skolorna och dessutom är det svårt att säkerställa likabehandling då 

skolorna har så pass olika förutsättningar.  

På en avslutande fråga om vad de medverkande aktörerna vid workshopen upplever 

som viktigt att förändra framkom följande: 

 Önskvärt med strategisk styrning. Politiken ska ge förutsättning och ange svar på 

frågan ”vad”. Hur-frågan är ett lokalt ansvar. 

 Förstärkt ledarskap på strategisk nivå. 

 Säkerställa att lagstiftning följs och att givna ramar hålls.  

 Förändring av organisation med F-6 och 7-9 

 Anpassade lokaler F-6, 7-9, ev. även F-3 

 Att ”använda kompetens” så att 1+1=3 

 Jobbrotation vore bra för att ta till vara kompetenser 

 Behövs fördjupad lokalöversyn inkl. översyn av roller och ansvar 

 Det behövs fler lärare till Freja skola.  

 Rekrytering/kompetensutveckling 

 Samverkan skola-fritids 

 Föräldraperspektiv behöver tas till vara vid dialog om ”övergångar”  

 Lokal delaktighet eget ansvar 

 

Som förslag på förbättringar föreslår de politiska företrädarna att det behövs ett 

strategiskt utvecklingsarbete av skolornas systematiska kvalitetsarbete, men även 
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kompetensutveckling av den befintliga personalen för att säkerställa kvaliteten. När 

det gäller studie- och yrkesvägledning och speciallärare har de politiska företrädarna 

enbart hört positiva kommentarer. På en fråga om vad de politiska företrädarna 

upplever behöver förändras för att förbättra studieresultaten framhålls att det 

angeläget att lärarna utgår från varje elevs förutsättningar. Utan att vara alltför väl 

insatta finns en känsla av att skolorna har arbetat på ett traditionellt sett. Här 

framhålls ett önskemål om att det behövs en utveckling av pedagogiska verktyg. De 

politiska företrädarna hade en bild av att årskurs 6 skulle integreras med årskurs 7 

till 9, men konstaterar att så inte blivit fallet. Att årskurs 6 blivit en isolerad 

verksamhet är man inte nöjda med. ”Det beslutet har inte varit förankrat hos 

politiken”. Enigheten är stor om att organisationen måste gynna den pedagogiska 

verksamheten. 

3.1.3 VIKTIGA KVALITETER I VERKSAMHETEN 

Kvaliteter som de medverkande vid workshopen såg som viktigt att ha med sig i en 

förändrad framtida organisation var framförallt att det måste finnas arbetsglädje och 

yrkesstolthet. Det måste finnas en organisation som stödjer pedagogiskt arbete och 

där det finns  tillit mellan politik och profession. Att det finns en långsiktig strategisk 

strävan som inte bygger på ad hoc beslut och en framtidsplan som även tar hänsyn 

till vilka förutsättningar som finns var annat som efterfrågades. Kvaliteter kan även 

handla om en önskvärd kvalitetsinriktning t.ex. det ska finnas en kulturskola i 

kommunen, alla skolor och förskolor ska ha tillagningskök, en lämplig förskola 

omfattar fyra avdelningar, samt angivna riktmärken för olika lokalytor (X kvm). Utöver 

detta måste det säkerställas att de yttre förutsättningarna fungerar (t.ex. lokaler, IT). 

På en fråga om vilka kvaliteter som är avgörande för att säkerställa en framgångsrik 

framtida organisation för grundskolan i Gnesta framhåller en av politikerna  att 

lärarnas auktoritet behöver återupprättas. Det måste finnas en kollegial samsyn där 

regler satts upp följs av alla lärare.  I sammanhanget nämns också att det även viktigt 

med ett pedagogiskt ledarskap från rektorerna samt att lärare säkerställer som 

kompetens exempelvis genom att stötta varandra och genom kontakter med 

högskolan. Att lärare trivs och att skolan säkerställer ekonomi i balans är avgörande 

kvaliteter för att säkerställa en framgångsrik framtida organisation.  

En övergripande slutsats från den inledande workshopen var att medverkande 

parter, rektorer och förvaltningstjänstemän, såg ett behov av en tydligare styrning 

från ansvariga för grundskolan i kommunen både vad gäller den pedagogiska 

verksamheten och resursfördelning via skolpeng. Politikerna framhöll vikten av att 

skolorna är organiserade på ett sätt som säkerställer  goda studieresultat. Det 

ifrågasätt om det är rimligt att tro att en skola av Laxnes storlek verkligen kan hålla 

den kvalitet som krävs för en väl fungerande skola. Någon lyfter att skolresultaten 

kan komma att påverkas av att så pass många nyanlända kommer till kommunen. 

Dels fylls skolan i Stjärnhov med elever från asylboendet där, dels räknar man med 

att det kommer ca ett fyrtiotal elever till centralorten i Gnesta inom kort. I övrigt 

framhåller de politiska företrädarna att många föräldrar oroar sig över 

betygssättningen i årskurs 6 som en följd av elevernas överflyttning Freja skola. 

”Processen att flytta blev för hastig både för lärare och för elever. Det gjordes ingen 

pedagogisk utredning.” Det framhålls också att det är svårt att rekrytera lärare till 

årskurs 6 vilket ytterligare förstärker problematiken. Det finns en politisk enighet om 

att det är bättre att hålla samman elever från årskurs 4 till 6 på samma skola. 

  



 

 
15 

3.2 Inspel från skolornas rektorer 

Rektorer för samtliga grundskolor inklusive Grundsärskolan har intervjuats för att ge 

en fördjupad bild av läget på de olika skolorna.  

3.2.1 SKOLRESULTAT OCH PROBLEMATIK KRING SMÅ SKOLOR 

I de fördjupade intervjuerna med rektorer fick dessa ge sin bild av grunden för denna 

utredning. Det framkommer en varierande bild. Ett par av rektorerna uppger att det 

har sin grund i att politiken anser att det är för låga studieresultat och menar att det 

är bra att detta uppmärksammas då organisationen med årskurs 6 på Frejaskolan 

inte fungerar bra. Övriga framhåller att det är problematiken med alltför små skolor 

som har föranlett utredningen. En av dessa framhåller att det bör vara minst två 

paralleller. Då skulle varje skola kunna ha möjlighet att erbjuda specialresurser med 

placering på respektive skola. Idag varierar det mellan skolor. Den ger ett exempel 

på hur rektorsområdena skulle kunna delas in på ett annat sätt med ansvar för flera 

skolor. På så sätt skulle rektor kunna styra sin verksamhet mer flexibelt utifrån hur 

många elever som finns i olika årskurser.   

3.2.2 ELEVGRUPPERNAS SAMMANSÄTTNING OCH STÖD FÖR 

ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD 

På frågor som ställs om elevgrupperna framkommer att det varierar vad man har för 

bild av olika skolor. I år har Dansutskolan stort tryck med ansökningar från 

landsbygdsskolorna, medan Frejaskolan tappar elever. I dagsläget finns ingen plats 

för åk 6 på Dansutskolan, medan ytterskolorna har platser. För att få en likvärdigare 

skola kommer ansvaret för nyanlända inom central Gnesta att delas mellan 

Frejaskolan och Dansutskolan vilket upplevs positivt. 

Ett par av rektorerna nämner att det finns en inarbetad rutin för överföring kring 

elever med olika behov av stöd. Det har fungerat lite olika men är en möjlighet att 

säkra upp ett gott stöd för eleverna. Vid skolstarten i årskurs 6 görs också ett antal 

tester av eleverna. Detta är något som flera av rektorerna inte är så nöjda med då 

de svagare eleverna tidigt pekas ut på ett sätt som knappast skapar trygghet och 

tillit till skolan för dessa elever. För elever med funktionsnedsättningar t.ex. autism, 

men även barn och unga med studiesvårigheter eller social problematik erbjuds 

undervisning i liten grupp. Detta är verksamhet som huvudsakligen bedrivs på 

Frejaskolan.  Personalgrupper som avser stöd till elever är organisatoriskt samlade 

i en övergripande organisation. Rektorerna påtalar svårigheter att kunna 

tillhandahålla stödfunktioner på de mindre skolorna. De finns oftast tillgängliga på 

speciella tider någon gång per vecka vilket inte alltid upplevs som tillräckligt utifrån 

elevernas perspektiv. 

3.2.3 TILLGÅNG TILL BEHÖRIG PERSONAL 

Ett dilemma för skolorna i Gnesta är tillgången till behörig pedagogisk personal. Det 

gäller framförallt personal till landsbygdsskolorna t.ex. Kvarnbacka och Laxne. Det 

är även svårigheter med att rekrytera personal till olika stödfunktioner samt 

speciallärare till särskilda undervisningsgrupper. I nuläget har Gnesta exempelvis en 

konsult som tjänstgör som skolpsykolog. Delvis beror dessa rekryteringssvårigheter 

på att Gnesta har en annan lönebild än Stockholmsskolorna.  

3.2.4 ENGAGEMANG FRÅN FÖRÄLDRAR 

Rektorerna får besvara en fråga om föräldrarnas  engagemang för skolan. En 

gemensam bild är att föräldrar är engagerade om det är någon särskild aktivitet som 

rör den egna eleven. Engagemang för frågor som rör grupper eller klasser är 

betydligt mindre intressant för flertalet föräldrar. Det framkommer ingen tydlig 

skillnad mellan föräldrars engagemang utifrån vilken skola det gäller.  
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3.2.5 STYRKOR OCH SVAGHETER I DE OLIKA SKOLORNA 

Det varierar något mellan vad rektorerna ser som styrkor och svagheter i skolorna. 

Styrkor  som nämns handlar oftast om engagemang, pedagogernas kompetens och 

värdet av en god samverkan. Även elevhälsan lyfts fram som väl fungerande. 

Skolorna har oftast bra lokaler även om det varierar hur pass flexibelt de kan nyttjas. 

Samtliga skolor har tillagningskök vilket upplevs positivt.  

En svaghet som ett par rektorer lyfter är att det saknas en utvecklad samverkan med 

fritidsverk-samheten. Delvis beror det på att den pedagogiska personalen och 

fritidspersonalen arbetar olika tider. Det upplevs dock som en brist att det är en svag 

överföring mellan dessa verksamheter. På en skola uttrycks det att det är för lite 

lärararbetsplatser. I något fall påtalas brister i logistiken där parkeringsmöjligheter 

inte är tillräckligt väl fungerande. Än så länge har det dock inte varit någon incident. 

Samtidigt som värdet av samverkan lyfts som en styrka är det inom andra områden 

en svaghet. Exempelvis fungerar det inte alltid att samverka med förskolan. En av 

rektorerna ser det som en svaghet att vara ansvarig för flera skolor. Det medför att 

framförallt en liten skola blir mer eller mindre rektorslös. Det ger heller ingen 

kontinuitet i rektorsrollen. Skolan blir till viss del självstyrande med ledningens 

sanktion. 

3.2.6 SYNPUNKTER ANGÅENDE ÅRSKURS 6 

Enigheten bland rektorerna är stor om att den organisationslösning man gjort för 

årskurs 6 inte fungerar på ett bra sätt. Den ger svårigheter i betygsättningen och den 

valda lösningen är tvärs emot gällande lagstiftning. Rektorerna uttrycker att eleverna 

om möjligt bör föras tillbaka till sina tidigare skolor så att man får en organisation 

med F-6 skolor och 7-9 skola. Exempelvis Kvarnbacka skola skulle få en större 

bärighet med fler elever. Kanske kräver detta att man flyttar ut en förskola för att få 

tillräcklig mängd klassrum. På sikt framhåller en av rektorerna att det kommer att 

behöva byggas en ny skola på Framnäs gärde som en följd av att antalet elever 

förväntas öka med ca 200 elever per år som en följd av nya bostäder i närområdet.  

3.2.7 FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR FÖR ATT FÖRBÄTTRA SKOLAN 

OCH ELEVERNAS STUDIERESULTAT 

Flera rektorer framför att det krävs en viss storlek på en skola för att den ska kunna 

erbjuda tillräcklig kvalitet. Någon nämner att det vore önskvärt med minst två 

paralleller. En annan uppger att ca 200 elever vore önskvärt och ytterligare en rektor 

uppger 300 elever som optimalt. En av rektorerna lyfter segregationen som ett 

dilemma. Här bör kommunen satsa på att motverka tendenser till segregation mellan 

skolor t.ex. genom upptagningsområden och socioekonomisk inslag i Skolpengs-

modellen. Ett par av skolorna saknar tillräckligt med grupprum som skulle kunna 

nyttjas av exempelvis modersmålslärare och för undervisning i Svenska som 

andraspråk. ”Även om de pedagogiska lokalerna är bra så finns även brister”.  

En av rektorerna betonar vikten av att det finns en övergripande vision för skolan. 

Det finns ingen tydlig styrning från centralt håll som talar om vad kommunen vill 

uppnå med sin skola vilket sannolikt även har negativa effekter på undervisningen. 

Ytterligare något som skulle kunna förbättras är tillgången till IKT i skolorna. 

Att ta tillvara den pedagogiska personalens kompetens är viktig. Det skulle 

exempelvis kunna handla om att jobba mer med jobbrotation där lärare undervisar 

på olika skolor och där rektor beslutar om var lärare skall undervisa utifrån de behov 

som finns.  

Att premiera de som vill utveckla, kanske med någon form av ekonomiskt stöd skulle 

vara önskvärt. Lärare som har förmåga att agera och tänka lite utanför ramarna 

behövs som stöd för att utveckla verksamheten. Utan en tydlig satsning är det svårt 

som rektor att ställa krav på resultat av olika satsningar. Det är också viktigt med en 
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väl fungerande elevhälsa. Skolan måste ha ekonomiska möjligheter att sätta in 

resurser till elever som behöver det. Flera rektorer betonar att de upplever Gnesta 

som toppstyrt på såväl förvaltningsnivå som politisk nivå. Detta medför att rektorerna 

blir bromsklossar. Det behövs en större öppenhet att våga involvera personalen om 

kommunen verkligen är beredd att satsa på skolutveckling.  

En av de intervjuade rektorerna avslutar intervjun med att säga ”Vi har en jättefin 

skola i Gnesta. Förhållandevis lugnt, inget klotter, mycket trevliga ungdomar och 

barn. Man kan göra mer om man tänkte utanför ramarna. Vara lite modigare.” 

 

3.3 Avslutande seminarium 

I ett avslutande seminarium presenterades resultat från utredningen. De 

medverkande bestod av samma aktörer som tidigare medverkat i utredningen, samt 

ny rektor för Welandersborgs skola och kommunens nytillträdda förvaltningschef för 

Barn- och utbildning. I presentationen redovisades Swecos rekommendationer. 

Därefter hade de medverkande möjligheter att komma med sina synpunkter. Det 

konstaterades att de medverkande kände igen sig väl i beskrivningen. Flera uttryckte 

att de såg det som särskilt viktigt att komma till rätta med problemen med 

elevtillströmningen till Laxne skola och att det här är angeläget med ett snabbt beslut 

om hur kommunen tänker gå vidare i denna fråga. Även problematiken med 

undervisningen i årskurs 6 lyftes som akut för åtgärder. Rektor för verksamheten 

framförde att det fanns en inriktning beslutad om att personalen i årskurs 6 skall 

samlas i ett eget avgränsat arbetslag för att på så sätt få en bättre samordning av 

verksamheten. Andra framhöll att det är viktigt att så snart som möjligt antingen flytta 

årskurs 6 till sina ”ursprungsskolor” eller att samordna verksamheten pedagogiskt 

med undervisningen i årskurs 7 till 9.  
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4. Analys och rekommendationer 
I uppdraget till Sweco har Gnesta kommun efterfrågat förslag på förändringar av den 

pedagogiska verksamheten. Detta ska ligga till grund för en ny eller reviderad 

pedagogisk verksamhetsplan för grundskolan. Målet är att kommunens skolor ska 

nå goda resultat med en effektivare resursanvändning.  

Utifrån Swecos analys av den pedagogiska verksamheten har ett antal 

problemområden identifierats där det kan vara angeläget med beslut om 

förändringar i den pedagogiska verksamhetsplanen. Framförallt handlar det om 

utveckling inom följande områden:   

 Styrningen av grundskolans verksamhet behöver bli tydligare från 

förvaltning och från ansvarig nämnd 

 Organisationen av landsbygdsskolor behöver ses över. Nuvarande lösning 

är vare sig pedagogiskt eller ekonomiskt hållbar. 

 Placeringen av elever i årskurs 6 på Frejaskolan är inte långsiktigt hållbar 

och ändamålsenlig varför denna verksamhet behöver ses över 

 Ett säkerställande av att gällande regler och lagar följs krävs en långsiktigt 
hållbar organisation som garanterar tillgång till behöriga lärare med 
legitimering för att sätta betyg. Attraktiviteten till att arbeta vid kommunens 
skolor behöver stärkas.   

4.1 Styrning, roller och ansvar 

Utifrån uppgifter som framkommit i översynen av den pedagogiska verksamheten 

framkommer att det finns brister i styrningen av denna verksamhet  i kommunen. 

Rektorerna vittnar om att de ser ett behov av en mer långsiktig vision för skolan. 

Förvaltningsledningen har inte lyckats förankra en gemensam målsättning för 

skolan. Samtidigt upplevs politiken agera ad hoc utifrån uppkomna frågeställningar 

på ett sätt som knappast gagnar verksamheten. Det kan handla om synpunkter från 

kommunmedborgare och föräldrar där politiken väljer att fatta snabba beslut.  Sweco 

konstaterar att det finns en Framtidsplan för barn- och utbildningsförvaltningens 

arbete men att denna saknar förankring i rektorsgruppen. Detta präglar sannolikt 

även förankring hos övrig personal som är verksamma inom skolan. Sweco bedömer 

att det är viktigt att förvaltningsledningen har en närmare dialog kring Framtidsplanen  

och de mål som har formulerats i denna. Detta är viktigt för att på sikt kunna få en 

bredare förankring av riktningen för grundskolans fortsatta utveckling. Här kan det 

även vara värdefullt att se över kommunens verksamhet som helhet. I flera fall har 

skolorna utvecklat olika pedagogiska modeller vilka efterlevts under många år utan 

att ha ifrågasatts. Sweco vill betona att utredningen inte gör någon bedömning av 

kvaliteten i det pedagogiska arbetet för respektive skola. Dock kan det vara av värde 

att det tas fram en gemensam strategi som säkerställer likvärdighet i den utbildning 

som eleverna får ta del av. Utifrån detta perspektiv ser Sweco ett behov av en 

tydligare styrning och förankring av en gemensam inriktning och vision för den 

pedagogiska verksamheten.  

4.2 Organisation av skolor  

I översynen av den pedagogiska verksamheten konstaterar  Sweco att kommunen 

har flera mindre skolor på landsbygden som   har svårt att behålla sin pedagogiska 

personal, men framförallt börjar se ett tapp av elever då dessa bl.a. söker sig till 

andra näraliggande skolor i grannkommuner.   Detta är enligt Swecos bedömning 

inte en långsiktigt hållbar lösning. Skolorna, utan att ha analyserats på djupet, 

förefaller ha väl fungerande lokaler. Det finns t.ex. tillgång till  specialsalar i enlighet 
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med de behov som finns enligt läroplanen, relativt god tillgång av grupprum, 

möjligheter till fritidsverksamhet, tillagningskök. I fallet Laxne skola är byggnaden 

från början av 2000-talet.  Swecos bedömning är, trots dessa förutsättningar, att det 

knappast är ändamålsenligt med skolor som omfattar så pass få som 30 elever. Det 

finns en social avigsida för eleverna, men dessutom är det ofta små möjligheter att 

kunna tillhandahålla tjänster motsvarande heltid på dessa skolor vilket medför att 

personal ofta tvingas arbeta på flera skolor vilket inte är bra ur arbetsmiljösynpunkt. 

Att de mindre skolorna inte är särskilt attraktiva att arbeta på bevisas genom att man 

på dessa skolor har en hög personalomsättning. Lärare som tidigare har tjänstgjort 

på en mindre skola har, efter en från början tillfällig tjänstgöring på Frejaskolan, valt 

att stanna kvar där trots att intentionen från början vara att de skulle tillbaka till sina 

ordinarie skolor enligt en tjänstgöringsmodell som byggde på rotation mellan skolor 

där läraren skulle följa sina elever. 

Swecos rekommendation är att fatta beslut om nedläggning av i första hand Laxne 

skola som är kommunens minsta skola och som dessutom har ett fortsatt tapp av 

elever till andra skolor. Denna rekommendation bygger dels på att samtliga som 

tillfrågats i utredningen är eniga om att detta är en nödvändig lösning för att kunna 

erbjuda en god pedagogisk miljö, men även ut ett ekonomiskt perspektiv vilket bland 

annat synliggörs i den pågående översynen av skolpengs-modell för Gnestas 

grundskolor. Vid en översiktlig analys förefaller det som om det borde finnas plats 

för eleverna på andra skolor i kommunen. Welandersborgs skola som exempel har 

enligt befintliga ritningar plats för betydligt fler elever i olika årskurser, men detta 

gäller även Kvarnbacka skola.  

För de centralt belägna skolorna ser situationen annorlunda ut än för 

landsbygdsskolorna. Här finns utifrån denna översiktliga analys ett behov av mer 

skollokaler än vad som finns att tillgå i nuläget. På sikt kan det, enligt Swecos 

bedömning, vara önskvärt att fundera vidare på nybyggnad av en F-6 skola i Gnesta 

centralort. Detta menar Sweco sannolikt kan komma att bli nödvändigt om 

kommunen fortsätter att bygga bostäder i den omfattning som är planerad.  

4.3 Verksamheten i årskurs 6 på Frejaskolan 

Verksamheten för eleverna i årskurs 6 har haft särskild tonvikt i översynen av Gnesta 

kommuns pedagogiska verksamhet. Sweco ser stora problem i den organisation 

som blivit fallet. Den initiala tanken om att ha rotation av den pedagogiska 

personalen mellan landsbygdsskolorna och Frejaskolan hade eventuellt gett en 

annan bild. Som det gestaltat sig, där verksamheten i årskurs 6 vare sig har koppling 

till de lägre årskurserna eller till de högre årskurserna, är olycklig. Detta medför en 

isolering av såväl elever som medarbetare i verksamheten. Detta trots att 

personalen finns med i ”högstadiets” lärarlag. Genom att det inte finns någon 

samordning i undervisningen är detta inte en fungerande organisation. Att samla 

lärarna i årskurs sex i ett avgränsat lärarlag, vilket föreslås, är inte heller någon 

långsiktigt hållbar lösning enligt Swecos bedömning.  

Ett stort problem i sammanhanget är betygsättningen enligt gällande skollag och 

läroplan, där eleverna för första gången betygssätts i årskurs 6. Genom att lärarna 

inte haft möjlighet att följa elevernas skolgång från tidigare år försvåras 

betygssättningen och det finns en risk att betygsättande lärare inte har hela bilden 

av eleverna progression. I frågor som ställts har Sweco försökt inhämta information 

om hur rutinen ser ut för övergången av elever från årskurs 5 till årskurs 6. Den bild 

som framkommit är att det finns en god intention och dialog mellan befintliga skolor 

inför överflyttningen, men att den information som förmedlas sällan förvaltas på ett 

ur elevperspektiv bra sätt när eleverna väl påbörjar sin utbildning på Frejaskolan. 

Mot bakgrund av den förändring som ägt rum i och med införandet av ny skollag och 
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läroplan är Swecos bedömning att årskurs 6 åter bör samlokaliseras med 

årskurserna F till 5. Detta skulle för Frejaskolans del innebära att denna blir en mer 

renodlad F-9 skola, men där det tillkommer elever från övriga skolor i kommunen i 

årskurs 7.  Detta skulle frigöra lokaler som skulle kunna erbjudas elever som i 

nuläget inte får plats Gnestas andra centralt belägna skola, Dansutskolan.   

Sweco är medveten om att det kan bli trångt att både lägga ner en skola och 

samtidigt flytta ut elever från årskurs 6 på de återstående skolorna. Det är därför 

viktigt att det görs  en mer fördjupad analys inför ett sådant beslut. Dock förefaller 

de ytor som det kan bli tal om, dvs. ca en klass per skola, vara tillräckliga för att täcka 

behovet. Det fåtal elever som nedläggningen av Laxneskolan skulle innebära kan 

sannolikt få plats i ordinarie klasser utan att det utifrån klassrummens storlek skall 

upplevas alltför trångt.   

4.4 Sweco rekommendation - förslag på förändring  
av Gnesta kommuns pedagogiska verksamhet 

Enligt den sammanställning och analys som redovisas i denna rapport är Swecos 

rekommendation följande: 

 Nedläggning av Laxne skola kan påbörjas omgående inför terminsstarten 

2016. Här är det angeläget att omgående analysera en alternativ 

användning av lokalerna. Genom att lokalerna är  relativt nya borde de 

ganska enkelt kunna anpassa för alternativ verksamhet t.ex. boende för 

äldre eller flyktingar, alternativt förskola om sådant behov föreligger. 

Observera vikten av att även involvera berörd personal, fackliga 

representanter, elever och föräldrar. Här behövs en tydlig 

kommunikationsplan.  

 Att snarast möjligt skapa en dialog om en plan för strategisk utveckling av 

kommunens pedagogiska verksamhet, eventuellt som ett komplement till 

den framtidsplan som fastställts. Det behövs tydliga mål och en gemensam 

vision att sträva efter. Här behövs en förankringsprocess så att ansvariga 

för skolan, rektorer och förvaltningsledning, men även skolornas övriga 

personalfår en gemensam grund och inriktning för sitt arbete som är 

långsiktigt hållbar.. Att påbörja en fördjupad analys av befintliga lokaler för 

kommunens grundskolor. Här handlar det om att se över hur årskurs 6 

elever skulle kunna inrymmas i övriga befintliga skolor. Är det nödvändigt att 

flytta verksamhet som idag inryms i skolorna t.ex. förskoleverksamhet? 

Räcker specialsalarna till och saknas lokaler för att säkerställa en god 

pedagogisk miljö? Vid en fördjupad analys bör även ingå att utreda 

lokalernas beskaffenhet när det gäller lokalernas tekniska status, 

underhållsplan, energiform, byggnadernas utformning ur ett pedagogiskt 

perspektiv samt tillgång till specialsalar. I anslutning till detta kan det även 

vara aktuellt att se över kommunikationer, omfattning på befintliga 

tillagningskök, lokaler för fritidsverksamhet m.m.  

 Analys utifrån en befolknings- och elevprognos för att identifiera tillväxt samt 

behov av lokaler i exempelvis ett tio års perspektiv alternativt fram till 2030. 

Föranleder detta ett behov av en nybyggd skola? Om ja, när bör projektering 

av en ny skola påbörjas för att svara upp mot det behov som förväntas. 


