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Avslutande tal på Symposium LÄS, av Jacob Högfeldt, 

Kommunstyrelsens ordförande i Strängnäs 

Jag vill så här i slutskedet förmedla en vision om en modern Skolkommun i samverkan. 
Några bildsättningar för att slutligen landa i verkstan. 
 Strängnäs är en mycket gammal skolkommun, och en klassisk bildningsstad. 
I själva verket en av de äldsta i Sverige, om man räknar in: 
– Biskop Kort Rogge som förmodligen var den främste pionjären när det gällde att föra 
renässansideal och humanismen till Sverige. Då talar vi slutet på 1400-talet! 
– Gymnasieutbildning genom (Regium Gustavianum Gymnasium Strengnesis, instiftat 
redan 1626 och Sveriges näst äldsta gymnasium) 
– Kyrkans/Strängnäs Stift med sin gamla tradition av prästfortbildning och folkbildning 
– Strängnäs Folkskoleseminarium (1901-1971) med lärarutbildning 
– Gripsholms Folkhögskola (1933-2004), med biståndsutbildning 
– Södermanlands regemente med försvarsutbildningar samt inte minst utbildningar vad 
gäller fredsbevarande insatser (t.ex. Kongo och Cypern) 
–Lantbruksutbildning i Ulvhäll och Lanthushållsutbildning på Benninge 
– Mm mm 
  
Bildning - och utbildning är kanske ännu viktigare idag än tidigare för Strängnäs med 
många olika kommundelar. 
– Med fokus på barnens/elevernas möjligheter till kunskap genomför vi nu ett av de 
största och viktigaste strukturella greppen i det nutida skolsträngnäs genom att vi tagit 
beslut om Skola 2023. Som lokalpolitiker gör det ont att stänga skolor, känslomässigt är 
det omvälvande men vår bedömning är att det också resultatmässigt med de 
omvärldsfaktorer vi har att hantera är avgörande. Våra elever ska vara med och bygga 
inte bara vår kommun, inte bara vårt land, de ska ytterst bildningsrustas för att vårda 
vårt klot i stenhård konkurrens med andra delar av världen. 
– Strängnäs utveckling och framgång är helt beroende av kommunens förmåga att 
utbilda våra barn och ungdomar. Tre viktiga punkter: 

1. Att säkra en högkvalitativ utbildning för kommunens barn och unga, är en av det 
mest centrala delarna i det samhällskontrakt vi har med kommuninnevånarna – 
och därmed för det förtroende vi skapar för kommunens förmåga att leverera  
våra åtaganden. 
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2. Strängnäs har ett ansvar för att rusta våra ungdomar kunskapsmässigt så bra 
som möjligt. Det stärker kommunens konkurrensförmåga (inte minst i närheten 
till Stockholmsregionen). En god och framtidsinriktad utbildning på alla nivåer 
gör kommunen mer attraktiv som lokaliseringsort för företag, och som 
bostadsort 

3. Utbildning/bildning är det främsta för social och kulturell integration i samhället 
– inte bara för våra invandrare, och för andra grupper i utanförskap – utan också 
för att bygga den tillit som gör vårt samhälle tryggt och innovativt.   

 
För att uppnår detta krävs en engagerad och professionell lärarkår. Det är nyckeln till att 
skapa hög kvalité i utbildningen, inspirerande lärare skapar studieintresse, 
studiemotivation och studiekompetens i hela utbildningskedjan.   
  
Det dagens diskussion med all önskvärd tydlighet har visat är också att 
utbildningslandskapet har ändrats – och kommer att – ändras kraftigt i framtiden. Bland 
annat ser vi nu: 
– Nya regler för professionsinriktad utbildning av lärare 
– Nya signaler om samspel mellan akademiska lärosäten och lokala kompetenscentra 
– Stora satsningar på och nya former för kvalificerad lärarutbildning 
– Att lokalsamhället är engagerade i skolresultaten och skolans utveckling (på högre nivå 
än om det finns krokar och staket vid våra skolor) Därför är kvällsföreläsningarna viktiga. 
  
Behovet av samverkan mellan skolor oavsett huvudmannaskap är stort. 
Det som speciellt gläder oss politiker som är här idag (och jag tror nog att jag nu kan tala 
för alla politiker oavsett partitillhörighet) är något vi lärt oss inom vårt samarbete i 4M 
nämligen värdet i det samarbete som sker underifrån mellan olika skolor och som nu 
verkar hålla på att växa fram mellan skolorna oavsett huvudmannaskap. 
– För en kommun av Strängnäs storlek, 35000 invånare,  är det idag och kommer 
framöver vara så oerhört värdefullt att de olika resurserna i kommunen - både 
kommunala och ideella resurser - kan samarbeta för att stärka kommunen. 
– Därför är jag lite extra stolt över att sådana samarbete på senare tid har lett till 
etablering av en utbildning på gymnasienivå – Culinary Craft, som utvecklats i samarbete 
mellan Thomasgymnasiet och Europaskolans resurser, och att vi nu även tillsammans 
initierar en lärarfortbildning för ämneslärare från kommunala och fristående skolor i 
Strängnäs kommun. 
Att vi gör det tillsammans är vår styrka här i Strängnäs! 
Vi ser fler aktörer som vill samverka på utbildnings och bildningsområdet samtidigt som 
ideella krafter arbetar med att stärka Strängnäs bildnings- och utbildnings-profil 
(Bildningsberget, Gustav Vasa föreningarna, LÄS gruppen etc). 
Som lokalpolitiker med många kontakter runt om i Sverige och i världen är jag stor 
supporter av dessa ”Bottom up” initiativ av medborgare, och fristående aktörer, det är 
och kommer att vara avgörande pusselbitar i skapandet av attraktionskraft till vår 
kommun och vår region. 
  
Med allt detta är det med stort intresse vi i Strängnäs kommun på ett aktivt sätt 
kommer att ta oss an dessa utmaningar och se de möjligheter de ger för att vi alla 
tillsammans ska ”återta” Strängnäs position som en ledande Skol och Bildningsplats. 
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Vi stöder därför, som jag bedömer det helhjärtat över alla politiska partier, LÄS-
programmet som ett sätt att gemensamt ge lärarna inspiration, professionell utveckling 
och en lokal ämnesgemenskap huvudmannaöverskridande i de olika skolorna vi har i 
kommunen. 
  
Vi ser inte heller LÄS-programmet som en engångsföreteelse, utan som ett kraftfullt sätt 
att permanenta en aktiv och möjlighetsdriven professionell samverkan mellan skolorna i 
kommunen. Ytterst till förmån för de elever som finns i våra skolor och som genom åren 
ska göra sin bildningsresa i vår kommun och region. 
  
Vi ser med glädje på möjligheten att tillsammans med ex Uppsala Universitet utveckla 
Strängnäs till ett regionalt kompetens- och resurscentrum för kvalificerad lärar- 
fortbildning – och förhoppningsvis också i framtiden en AKADEMISK LÄRARUTBILDNING 
 
Stort tack för det fina engagemang som ni alla visar, låt oss göra verkstad tillsammans! 
  
Nya Tag! 
Kommunstyrelsens ordförande (M) 
Strängnäs kommun 
Jacob Högfeldt 
Tel: 0705666222 
Mail: Jacob.hogfeldt@strangnas.se 

 


