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… men Bohusskolan är ett lysande undantag

ALE. Av landets 290 kommuner 
hamnade Ale på plats 251 i Lärarför-
bundets ranking Bästa skolkommun. 

Det är en försämring med 11 place-
ringar jämfört med i fjol. 

Utbildningsnämndens ordförande 
Elena Fridfelt (C) menar att en 
kommunövergripande analys är av 
största vikt för att kunna höja elev-
ernas resultat.

Syftet med Lärarförbundets ranking är att 
inspirera kommuner att satsa på de som skapar 
den goda skolan – elever, lärare och skolledare. 

Genom 14 kriterier utses Sveriges bästa 
skolkommun, som i år blev Piteå tätt följd av 
Vellinge, fjolårets etta. 

Sist kom Ljusnarsberg, Vingåker och trea 
från botten var Lilla Edet på en 288:e plats. 

Ale sänkte sig 11 placeringar från 2012 
och hamnade på plats 251, en placering som 
Utbildningsnämndens ordförande Elena Frid-
felt (C) inte är nöjd med.

– Den viktigaste parametern är att titta på 
meritvärdet och elevernas resultat. Där vet vi 
att vi inte är i land och det finns mycket kvar 
att göra. 

Hon menar att en kommunövergripande 
analys är av stor vikt för att komma vidare i 
arbetet. 

Personliga ansvaret
Det är också inom det området som Ale 
kommun fick kritik från Skolinspektionen 
förra året, man saknade övergripande syste-
matiska kvalitetsuppföljningar, även om de på 
flera håll görs på enskilda skolor. 

– Jag sätter inga likhetstecken till bättre 
resultat, men det förbättrar förutsättningarna 
för att kunna nå målen. Vi har inte gjort fel 
satsningar, men vi behöver analysera varför 
det blev på ett visst sätt, vad vi gjorde rätt och 
inte. Detta har vår tillförordnade sektorschef 

Thorbjörn Jordansson fått i uppdrag att titta 
på och han har redan identifierat några saker.

Joakim Östling, verksamhetschef för 
skolan, håller med om att övergripande analy-
ser är en viktig bit i arbetet. En annan del är så 
kallade lärande samtal. 

– Vi genomför samtal med rektorer, försko-
lechefer och lärare där de berättar för varandra 
var de vill vara om ett år, var de befinner sig 
nu och hur de ska ta sig dit. Syftet är att lära 
av varandra och det finns även utrymmer att 
vara kritisk. 

Han framhåller även vikten av att varje lärare 
tar ett eget ansvar för de uppnådda resultaten. 

– Jag utgår från att alla gör sitt bästa och jag 
tycker att våra lärare gör ett förbaskat bra jobb.

Bristande samarbete
Det är framför allt några kriterier som drar 
ner Ales betyg i undersökningen. Bland annat 
hamnar man på 256:e plats när det gäller lärar-
täthet och 229:e plats på resurser till skolan. 

På lärarlöner ligger man däremot bland de 
högsta i Sverige, plats 22. Frågan är därför svår 
att undvika.

Behöver man sänka lärarlönerna för att 
kunna öka personaltätheten i skolan?

– Det kan jag inte svara på, men vi måste se 
det sambandet och kan inte blunda för att det 
är intressant, svarar Elena Fridfelt. 

En annan parameter att ta hänsyn till som 
har betydelse för Ales resultat i undersök-
ningen är kommunens förmåga att samar-
beta med den lokala fackföreningen, så kallad 
avtalspart. Där rankas kommunen på föga 
smickrande 204:e plats och Petra Johansson, 
ordförande i Lärarförbundet Ale förklarar vad 
det beror på:

– Vi har haft ett jättebra samarbete fram tills 
för något år sedan, då det blev mer turbulent. 
Det var i samband med att flera högt uppsatta 
chefer byttes ut. Nu är samarbetet på väg att 
återuppbyggas.

JOHANNA ROOS

Ales skola i bottenskiktet 
enligt Lärarförbundet
– Nu läggs mer krut på kommunövergripande analyser

BOHUS. Att Ales skola 
hamnar i bottenskiktet 
i Lärarförbundets kom-
munranking förvånar 
lärarna och rektorn 
Aida Jovicevic på Bo-
husskolan. 

Där fi ck man i fjol 
beröm av Skolinspek-
tionen, bland annat för 
en likabehandlingsplan 
som uppfyller kraven.

Bohusskolan har gjort en 
resa i helt rätt riktning, enligt 
Skolinspektionens senaste 
rapport. 

Där är personalen överens 
om att trygghet måste vara en 

förutsättning för en väl fung-
erande undervisning.

– Man kan inte stoppa kun-
skap i otrygga barn, de måste 
ha kontinuitet, säger läraren 
Linda Grundström. 

Att varje lärare känner 
ansvar för resultaten, menar 
Jill Boberg är av stor bety-
delse.

– Till exempel handlar det 
om att ta ansvar för de gånger 
då det kanske inte blev så bra, 
att våga vara öppen med det 
och prova en annan metod 
nästa gång. Då tror jag också 
att man får ett ökat förtroende 
hos eleverna. 

En punkt där Ales skolor 

i Lärarförbundets undersök-
ning hamnade långt ner på 
rankinglistan var resurser till 
skolan. 

Personalen på Bohussko-
lan menar att det handlar mer 
om på vilket sätt man förde-
lar resurser, snarare än hur 
mycket man har. 

– Frågan är var man lägger 
dem. Vi har en ständigt pågå-
ende dialog om var de behövs 
mest och ingenting är perma-
nent. Det viktiga är att vi har 
en samsyn och en helhetssyn 
på vad varje elev behöver, 
säger Aida Jovicevic. 

JOHANNA ROOS

Överens. Jill Boberg, Linda Grundström, Margareta Prytz, Camilla Högberg, Petra Fischer, 
Susanna Placin och Aida Jovicevic på Bohusskolan menar att eget ansvar, prestigelöshet, 
nära dialog och kontinuitet är några viktiga faktorer bakom skolans framgångssaga. 
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