
Till dig som medverkat i utvecklingen och genomförandet av LÄS programmen i Strängnäs! 
 
Först ett riktigt stort tack för din insats, oavsett om det har rört själva utvecklingen av LÄS 
konceptet, eller om du fungerat som föreläsare i något av programmen!   
 
Vi har snart genomfört det andra programmet med inriktning på Lärarfortbildning genom 
Ämnesmässig Samverkan (LÄS), och planerar nu ett nytt program med start hösten 2020. 
Som du vet så bygger ju programmet på en samverkan mellan alla friskolor (7st)och 
kommunala skolor (8st) på grundskole- och gymnasienivå i Strängnäs kommun. Programmet 
är uppbyggt kring 6 tvådagarsmoduler, och hittills har 40 ämneslärare på högstadiet och 
gymnasiet följt de föreläsningar som getts av 35 kvalificerade akademiker och debattörer 
Umeå i norr till Malmö i söder. Till detta kommer att vi av bara farten tillsammans med 
Uppsala Universitet genomfört dels en Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU), dels en 
handledarutbildning. För att ta del av LÄS programmet kan du också titta på länken 
(https://www.larfortstr.se/) 
 
Vi har emellertid inte nöjt oss med detta, utan under hösten beslutade Kommunen och 
friskolorna gemensamt att grunda ”BildningsAkademien i Strängnäs” (BAS), som ett 
instrument för att utveckla skolsystemet i kommunen. Som vi ser det är det emellertid inte 
en fråga om en quick fix, utan snarare om en gemensamt genomförd genomlysning och 
utveckling av hela skolsystemet i Strängnäs. Syftet med att vända på alla stenar är att ta fram 
metoder och modeller för att öka elevernas studieresultat, förstärka kompetensen i 
lärarkåren, förbättra skolornas ledningsfunktion och resurseffektivitet och, sist men inte 
minst, att skapa ett effektivt och transparent finansieringssystem för skolverksamheten. Det 
är den gemensamma satsningen på alla dessa fyra områden som vi tror på sikt kommer att 
bidra till en höjning av elevernas studiemotivation, ett bättre resursutnyttjande, en mer 
kvalitativt likvärdig och samtidigt mångsidig skola och framför allt - en förbättring av 
skolresultaten! 
 
Vid ett möte mellan Friskolorna i Strängnäs Kollegium (FRISK) Barn och Utbildningsnämnden 
(BUN) och delar av Kommunstyrelsen har vi därför beslutat att som en del av BAS tillsätta 
fyra gemensamma utvecklingsinriktade kommittéer med inriktning mot att ta fram förslag 
till;  

- Rekrytering, kompetensutveckling och ämnessamverkan för bra undervisning 
- Elevsammansättning och studiestöd för bra studieresultat 
- Strategier, styrning och samarbete för hög resurseffektivitet 
- En transparent och allmänt accepterad resursfördelning 

 
Arbetet i dessa kommittéer har nu så sakta kommit igång, med deltagande av huvudmän och 
skolpersonal för samtliga skolor i Strängnäs tillsammans med experter från akademi och 
intresseorganisationer.  Vi är emellertid klara över att det inte är ett enkelt projekt, vare sig 
politiskt eller professionellt, och vi har ännu inte hittat någon annan kommun som har 
försökt utveckla den typ av test-bed för att pröva olika modeller för skolutveckling som vi nu 
försöker ta fram.  
 
Det är här som du som läser detta – och som redan känner till vad vi gjort inom LÄS 
programmet - kommer in i bilden. Du kan genom dina kunskaper, erfarenheter och nätverk 

https://www.larfortstr.se/


vara oss till stor hjälp på vägen, och vi vore mycket tacksamma om du skulle kunna titta 
igenom länken till BASprogrammet, och ge oss dina konstruktivt kritiska synpunkter. Vi 
kommer också att behöva expertis inom alla de fyra områden som angivits, och skulle 
uppskatta mycket om du kunde ange inom vilket av dessa du skulle kunna tänka dig att 
medverka.  
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