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En jämlik skola där alla lyckas
Motivering till ärendet
Alla barn har samma rätt till god utbildning, men ojämlikheten har ökat i den svenska
skolan.
Ojämlikheten och resultatskillnaderna i den svenska skolan har ökat i flera år. 2016
lämnade 7,9 procent av Alingsås elever grundskolan utan gymnasiebehörighet, totalt 37
elever. Bland elever vars föräldrar endast har förgymnasial utbildning är det generellt 44
procent som inte får behörighet till gymnasieskolans nationella program. Skolan klarar
alltså inte sitt uppdrag att kompensera för elevers bakgrund.
Nedgången i de svenska skolresultaten kan totalt sett inte mer än marginellt hänföras till
gruppen elever med utländsk bakgrund. Det konstaterar Skolverket i sin slutsats om
resultatutvecklingen i PISA.
Resurser efter behov
Genom att rikta resurser till de skolor med låga studieresultat och tuffa förutsättningar
skapar vi mer jämlika förutsättningar för barn oavsett bakgrund att lyckas i skolan.
Det sker redan idag en löpande uppföljning av elevers frånvaro, det är önskvärt att denna
datan följs upp av en analys av orsakerna till frånvaron så att verkningsfulla åtgärder kan
vidtas och skolans arbete med ökad närvaro kan förbättras.
De bästa lärarna till skolor med störst behov
För att attrahera de bästa lärarna till skolorna med låga studieresultat och svåra
förutsättningar bör extra resurser avsättas till högre löner för dessa lärare, förutom de
statliga och lokala insatser som görs i detta området, bör den fortsatta lönepolitisk
strategin i den lokala lönebildningen stödja en sådan utveckling.
Stärka stödjande verksamhet i skolan
Bra fritidshem bidrar till högre kunskapsresultat och jämlika livschanser för alla elever.
Det är viktigt att fortsätta jobba med barngruppernas storlek framförallt i de yngre
åldrarna.

Skolbibliotek
Skolbiblioteken utgör en viktig resurs i arbetet med elevernas lärande. Bemannade
skolbibliotek har enligt såväl internationell som svensk forskning positiva effekter på
ungas läsvanor och läsfärdighet. Arbetet med att erbjuda alla elever tillgång till
skolbibliotek med akademiskt utbildad personal bör vara fortsatt prioriterat.
Asylsökandes och nyanländas skolgång
I skollagen och läroplanerna finns bestämmelser som syftar till att garantera barns och
elevers tillgång till utbildning.
Elever med utländsk bakgrund är en heterogen grupp när det gäller ursprungsland, språk
och föräldrarnas utbildningsnivå, men har som grupp inte tillräckligt goda förutsättningar
för att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.
Kommuner som tar emot asylsökande elever har fått ett utökat ekonomiskt stöd för att
bättre kunna stötta dessa elever genom statens höjning av schablonersättningen till
kommuner för asylsökande barns skolgång. Det är viktigt att kommunen försäkrar sig om
att denna ersättning faktiskt går till de asylsökande barnen.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Barn- och ungdomsnämnden och Utbildningsnämnden får i uppdrag att i samråd med
kommunstyrelsen ta fram en rapport med analyser kring orsakerna bakom de ojämlika
resultaten i skolan.
Barn- och ungdomsnämnden och Utbildningsnämnden får i uppdrag att i samråd med
kommunstyrelsen ta fram ett förslag på åtgärdsprogram för en jämlik skola där alla
lyckas.
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