
BAS 

Skolledning - Strategier, styrning och samarbete för hög 
resurseffektivitet 



Övergripande syfte med BAS 

Hitta vägar till högre resultat, ökad likvärdighet och rättvis 
resursfördelning för att minska segregationens negativa effekter

Uppgift för kommitén
Uppgiften för denna grupp är att ta fram ett underlag för den framtida
övergripande skolstrukturen i Strängnäs, en modell för långsiktig
strategisk utveckling av skolsystemet som helhet, metoder för att
utveckla skolledning och skolor, samt metoder för effektiv styrning och
resursutnyttjande.



Uppgiften till 27/2

• Kort kärnfull beskrivning av de områden problem och möjligheter man 
valt att arbeta med i kommittén. 
• Redovisning av möjliga konkreta förslag till åtgärder för att förbättra 

studieresultaten i skolorna i Strängnäs Kommun, för att öka elevernas 
studiemotivation, och eller för att öka lärarnas och skolledningens 
kompetens och handlingsutrymme.
• Kort genomförandeplan och förslag till bemanningskrav (med fokus 

på att genomföra en pilot-test av förslaget under hösten 2020)
• Förväntade effekter av de förslag man presenterar.



Områden vi initialt valt att titta vidare på i skolledningskommittén
1 Profilering av skolor
• Är det ett sätt att öka intresset för aktivt skolval och ökad rörlighet mellan 

kommundelarna?
• Vilka hinder finns för detta?
• Vad behövs för att få skolor att tro på idén?
2 Rektorsforum, för möten om
• Skolutveckling
• Sambedömning via bedömningskonferenser
• Kompetensutveckling

3 Metoder för effektiv styrning och resursutnyttjande
• Resultatdialoger
• Systematiskt kvalitetsarbete
• Grundbeloppets nyttjande
• Gemensamma diagnostiska prov



Andra pågående projekt i kommunen som påverkar BAS

• Utredning om bildningscentrum
• Kommunens långtidsplan för kommande framväxt, inkl skolstruktur
• Skolutvecklingsprogram 2023
• Mer?



Genomförandeplan

• Informera grundskolans ledning i kommunen.
*Fånga reaktioner och inspel därifrån

• Involvera LÄS via workshop modul 5
*Fånga reaktioner och inspel därifrån

• Övriga rektorer i kommunen?
• Pedagogisk pub för att skapa relation mellan rektorer
• Möten i kommittén:

10/3
20/3
7/4



Förväntade effekter

• Högre resultat och ökad likvärdighet
• Stabilitet
• Lägre frånvaro
• Lägre kostnader på lång sikt eftersom fler elever blir godkända 

tidigare/efter grundskolan och därmed kräver färre/mindre 
stödinsatser eller bidrag. Fler blir anställningsbara. 



Rektor påverkar indirekt elevernas resultat genom att leda lärares lärande

* e.g. Hallinger and Heck 1998

Rektor/bitr rektorer Lärare Elevers resultat
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Förutsättningar


