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Barn- och ungdomsnämnden

Nuläge läsår 2018-2019 - klassorganisation
Ärendebeskrivning
Det är nytt läsår 2018-2019 och flera organisatoriska förändringar har gjorts i skolornas inre
organisation för att anpassa skolorna utifrån rådande ekonomiska förutsättningar.
I delårsbokslut lyftes denna fråga på övergripande nivå och förvaltningen har gjort en
sammanställning av skolornas läsårsorganisation, för att barn- och ungdomsnämnden ska
kunna få kunskap om skolornas klassorganisation och klass storlek.

Beredning
Förvaltningen har tagit fram underlag ifrån Procapita per 2018-09-19 för att visa nuläge
klassorganisation läsåret 2018-2019. Det är flera skolor som har delningstal som inte är
optimala och det innebär att klasser och antal elever varierar stort både inom och mellan
skolenheter, se t ex Kullingsbergskolan, Långareds skola, Stadsskogens skola och
Ängaboskolan.

Beslutad elevpeng för 2018 medför följande riktmärke för antal elever i varje klass:
Förskoleklass
Skolår 1-3
Skolår 4-6
Skolår 7-9

Klass storlek
20
23
25
27

Antal tjänster per klass
0,94
1,72
1,76
2,00

Flera skolor har klasser som är betydligt större än riktmärket utifrån att de har för få elever för
att göra två- eller tre parallelliga klasser. I bilaga i ärendet finns alla skolors klassorganisation
för jämförelse. Det är fler skolor som har stora klasser jämfört med tidigare läsår. Det är flera
skolor som har stora klasser även i förskoleklass och i skolår 1-6 jämfört med tidigare.
Antalet elever kommer att fortsätta att öka i kommunen och detta är viktig information i
kommande budgetberedning inför Flerårsstrategi 2019-2021, samt arbetet med att ta fram en
vision för framtida skolorganisation, som ska ge förutsättningar för en samlad och likvärdig
skolgång. Det kommer att behövas fler klasser för att möta upp kommande volymökning och
det behövs redan idag större möjligheter för rektorer att utveckla skolans inre organisation.

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.
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