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Tillsammans skapar vi högre 
resultat och ökad likvärdighet för 
alla elever i Strängnäs kommun.
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Fyra kommittéer



Lärarkommittén
Bättre skolresultat för alla elever i Strängnäs 
kommun på kort och lång sikt
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Medlemmar

• Ordförande: Håkan Plith

• Vice ordförande: Tommy Olsson 

• LÄS-lärare: Linda Nävertun, Mariefreds skola
• LÄS-lärare: Johan Sandell, Europaskolan 

• LÄS-lärare: Jenny Bergman, Europaskolan
• LÄS-lärare: Gunnar Elworth, Europaskolan

• Medlem: Martina Gustavsson, Europaskolan 

• Medlem: Anna Zachrisson, f.d. Strängnäs kommun
• Medlem: Sara Svensson, Strängnäs kommun
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Målsättning
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Målsättningen med kommitténs förslag är ytterst att skolresultaten i 
Strängnäs kommun skall förbättras på kort och lång sikt.

1. Kompetensutveckling
• LÄS III
• KPU
• Handledarutbildning

2. Marknadsföring – attraktiv 
skolkommun för lärare

• Skolwebb - CMS
• Film
• Tryck

3. Ämnesråd – vertikal 
organisation
4. Gemensam fjärrundervisning



1. Kompetensutveckling

2020-21
1. LÄS III med inriktning på främst 

förstelärare från alla stadier
2. KPU (nu på sparlåga) 
3. Handledarutbildning (nu på 

sparlåga)
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LÄS III



2. Marknadsföring

1. Gemensam digital plattform för 
hela kommunen – Skolwebb
(CMS)

2. Professionell film som fr.a. gör 
lärare intresserade av att 
arbeta i kommunen (läggs bl.a. 
på skolwebben)

3. Tryckt mafö-material som 
delvis bygger på innehållet i 
filmen men som kan 
distribueras i annan form till 
alla hushåll i kommunen.
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3. Ämnesråd
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Styrgrupper av förstelärare på central nivå med uppgift att 
hantera:
• best practice
• omvärldsbevakning
• kompetensutveckling 
• läromedelspolicy
• diagnostisering och resultatuppföljning
• övergångar mellan årskurser och stadier 
• kurs- och lektionsplaneringar
• mm.

Ämnesråd i matematik, engelska och svenska

HT -20 2021 2021

Matematik Engelska Svenska
Lågstadiet Mellanstadiet Högstadiet



4. Gemensam fjärrundervisning

• Elever med behov av kvalificerade lärarinsatser 
finns på samtliga skolor. 

• Obs att det gäller både långsamma och snabba
elever!

• Fjärrundervisning via dator: centralt placerad 
lärare undervisar ett antal elever vid olika skolor 
samtidigt

• Kan ske i form av intensivundervisning under 
begränsad tid.

• Assistenter och obehöriga assisterar ute på 
skolorna

• Kan på sikt bidra till att lösa lärarkrisen

• På sikt en digital policy för hela kommunen
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Tidsplan och ekonomi
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Fokus 2020 2021

VT HT VT HT

1.1 LÄS III - 250 000 kr 250 000 kr -

1.2 KPU - - - -

2.1 Skolwebb Förstudie 70 000 kr 60 000 kr 60 000 kr

2.2 Film Förstudie 70 000 kr - -

2.3 Tryck Förstudie 100 000 kr - -

Projektledning (webb+film+tryck) 170 000 kr - -

3. Ämnesråd Projektledning 80 000 kr 30 000 kr 30 000 kr

Summa/termin: - 740 000 kr 340 000 kr 90 000 kr

Summa/år: 740 000 kr 430 000 kr

Summa år 20-21: 1 170 000 kr

Finansiering?
Ansökan till Rekarne

Sparbank?
410 000 kr



Elevkommittén
Öka elevernas studiemotivation, skapa en 
mer likvärdig undervisningskvalitet i 
skolorna och förbättra studieresultaten för 
alla elever i Strängnäs kommun.
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Medlemmar

• Ordförande : Tommy Olsson

• Vice ordförande: Peter Jedar, Montessori

• Medlem: Malin Kullenberg, Montessori
• Medlem: Lotta Edman, Asken

• Medlem: Helena Edvinsson, Strängnäs kommun
• Medlem: Sara Svensson, Strängnäs kommun

• Medlem (har ej varit med) Jenny Romin, Str. kom

Längre fram i processen kommer elever att bjudas in.
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Målsättning

Öka elevernas studiemotivation, 
skapa en mer likvärdig 
undervisningskvalitet i skolorna och 
förbättra studieresultaten för alla 
elever i Strängnäs kommun.
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Elevstöd
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• En inventering av upplevda studiemiljöer via ett av 
oss designat frågeformulär utskickat till årskurs 3, 6 
och 9

• Bakgrundsförutsättningar, EHT-arbete och elevernas 
delaktighet

• Fokus på elevernas läsförståelse
• 7 principer för lärande



Förväntningar och roller

a) Förväntansdokument
b) Föräldrasamverkan
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Principer för skolplaceringar i Strängnäs

Avsikten är att lösa problem med 
likvärdighet och skolsegregering. Vi 
avvaktar med konkreta förslag till dess 
att den av regeringen tillsatta 
utredningen inom detta område 
presenterats den 27/4. 
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Skolledningskommittén
Bättre resultat genom ökad likvärdighet 
inom klustret
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Medlemmar

• Tony Lööw
• Thomas Axelsson
• Carina Segerbäck
• Olympia Berterud
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Målsättning

• Ta fram förslag till gemensamma 
aktiviteter som leder till bättre 
resultatanalyser och kollegialt 
lärande på skolledningsnivå
• Ta fram förslag till åtgärder som 

lockar till att fler elever gör aktiva 
skolval 
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Systematiskt kvalitetsarbete

• Analys av kunskapsresultaten som 
en del av skolorna systematiska 
kvalitetsarbete – kopplas till 
ekonomisk analys
• Underlag för best practice (modell)
• Rättning av nationella prov
• Redovisning av utbildningsresultat i 

hela kommunen efter gemensam 
mall (Skolwebben)
• Gemensamt årshjul styr vad och när
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Kluster/profilering

• Ett kluster av skolor med geografisk 
närhet 
• I klustret konkurrerar man inte med 

varandra
• I klustret skapas förmåga att möta 

alla elevers behov 
• Bidra till att bostadsortens 

socioekonomiska faktorer inte blir 
skolans
• Optimering av elevsammansättning 

inför och efter skolval
2020-02-04 21

Skola 1

Skola 
2

Skola 
3



Ekonomikommittén
Rättvisa och transparens skapar acceptans
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Medlemmar

• Ulf Jonströmmer
• Tony Lööw
• Leif Rengman
• Lars Bergström
• Maria Jansson
• Johan H Larsson
• Åsa Fallgren
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Målsättning

• Förklara ekonomiska skillnader i den nationella statistiken 
mellan kommunala skolor och fristående skolor
• Modell för resultatuppföljning
• Öka transparensen i och hanteringen av 

resursfördelningsmodellen så att den uppfattas som 
träffsäker, objektiv och legitim
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Kommunala Enheter Enskilda verksamheter
Kotnader utöver bidragsbelopp
Nämnden (Utbildningskontoret)
Nyanlända
Skolskjutsar
Pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid
Familjecentral (öppen förskola)/Ungdomsmottagning
Vuxenutbildning
Avställda lokaler

Tillgänglighetskrav Extraordinära Behov (TB) 
modersmålsstöd modersmålsstöd

Gemensamma kostnader, kommunal verksamhet
Elevhälsa
Skolledare
Utvecklingsprojekt (kompetensutv.)

Lokalkostnader (hyra, lokalvård, kapitalkostnader) Lokalbidrag
undantag gymnasie; externa ersätts med faktisk kostnad

Adminis trationspås lag

Momskompensation

Adminis trationspås lag
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Grundresurs

Strukturtillägg (t ex socioekonomiskt)

(förskola, grundskola inkl. fritidshem, särskola, gymnasie)
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15,1 mkr - varav 12,6 mkr skolskjutsar, 2 
mkr avst lokaler.                           (4 700 kr)

15,2 mkr - varav 4,7 mkr Bryggan. 
(6 200 kr)

Resursfördelning 2018 grundskolan: 
(Inom parentes: Utfall 2018, kostnad per 
elev för kommunala skolor men utanför 
elevpeng)

27,9 mkr - varav 23,8 mkr SALSA och 4,1 
mkr nystartsbidrag                        (9 900 kr)

Grundresurs 
300 mkr

Lokalkostnader 
78 Mkr

Tillkommer statsbidrag 28,9 mkr inkl 
bidrag AMS                                         (11 600 kr)

Transparent och rättvis resursfördelning



Modell för resultatuppföljning

• Inför en gemensam metod för alla grundskolor i kommunen
• Fokus på faktiska resultat inom tre områden:

1. Meritvärden (betygspoäng)
2. Kunskapskrav, dvs andel elever som är godkända i alla 

ämnen
3. Andel behöriga till gymnasiet

• De faktiska resultaten jämförs med Skolverkets värden som tar 
hänsyn till socioekonomiska faktorer



Transparent och rättvis resursfördelning
Fördelning av socioekonomisk ersättning i Strängnäs idag

• BUN beslutar om ramen
• Förvaltningen fördelar till skolor
• Fördelning utgår från socioekonomiskt index och 

en matematisk modell som ger en
exponentiell graf

• Skolverket fördelar likvärdighetsbidrag enligt 
socioekonomiskt index  ger en mer linjär graf

• Kommunen föreslås ändra modell
• Följer Skolverkets principer för socioekonomisk 

fördelning av statsbidrag
• Utgår fortsatt från socioekonomiskt index
• En sådan modell ökar transparensen
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Exponentiell modell

Skolverkets modell



Tillsammans arbetar vi …
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Lärare

+ Elever

+ Skolledning

+ Ekonomi

… för högre resultat och ökad 
likvärdighet för alla elever i 

Strängnäs kommun.


