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Inledning
Förskolan och grundskolan behöver förändras för att möta ett antal utmaningar: lärarbrist, ökade krav på
behörighet, skillnader i förutsättningarna att bedriva utbildning och skillnader i elevresultat. Detta tillsammans med att ekonomiska resurser är begränsade. Det här är bakgrunden till denna rapport som beskriver
nuläget i Region Gotlands förskolor och grundskolor kring vilka resurser som finns, tillgången till lärare och
förskolelärare, var barnen och eleverna finns på ön och hur många de är, hur vi har det med likvärdigheten i
utbildningen på olika delar av Gotland, hur det ser ut med resultatutvecklingen, vilka lokaler vi har och i vilket
skick de befinner sig i samt hur kostnaderna ser ut.
Den 17 juni 2019 fastställde regionfullmäktige (RF) beslutet
att ”Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda
framtidens skolorganisation på Gotland utifrån en kostnadsbild som närmar sig referenskostnaden i kostnadsutjämningssystemet med bibehållen kvalitetsnivå. I utredningen ska särskilt kompetensförsörjning och lokaler belysas” (RF 2019-0617, § 188). Förväntningar finns med andra ord på att nämnden
ska kunna sänka kostnaderna så att de närmar sig referenskostnaden. En sänkning till i nivå med referenskostnaden motsvarar
kostnadssänkningar på 112,1 miljoner kronor inom barn- och
utbildningsnämndens ansvarsområde för förskola, grundskola
och fritidshem.
Vad handlar utredningsuppdraget om? Utredningsuppdraget innebär att ta fram en nulägesanalys - utvärdera dagens
verksamhet i förskola och grundskola och därefter ta fram ett
förslag på hur verksamheterna ska bedrivas i framtiden.
Likvärdighet/kvalitet, ekonomi, kompetensförsörjning och
lokaler är faktorer som ligger i fokus för översynen. All tillgänglig statistik visar att bristen på lärare kommer att öka de
närmaste åren och det blir då en utmaning att hitta behöriga lärare till varje klassrum. Det finns också stora skillnader
mellan förskolor och grundskolor kring kompetens, resurser
med mera. Stora skillnader är det också i kunskapsresultat/
måluppfyllelse mellan grundskolor samt mellan pojkar och
flickor.

Samtidigt krymper de ekonomiska resurserna. Under de
kommande åren 2020-2022 genomför Region Gotland ett
effektiviseringsprogram på 200 miljoner kronor. Barn- och
utbildningsnämnden har fått ett sparbeting på 20 miljoner
kronor (av totalt 60 miljoner kronor) för år 2020. Återstående 140 miljoner kronor för år 2021 och 2022 har ännu inte
fördelats ut på nämnderna. De demografiska utmaningarna
består i att befolkningen som är över 65 år och unga från 0-19
år ökar, medan befolkningen i arbetsför ålder minskar.
Styrande för utredningsarbetet är även den av
regionfullmäktige beslutade strategin Ett långsiktigt hållbart
serviceutbud på Gotland (beslutad av regionfullmäktige 201809-24) samt av barn- och utbildningsnämnden beslutade
riktlinjer exempelvis gällande skolskjuts. Faktorer så som
globalisering, digitalisering, arbetsmarknad, kollektivtrafik,
föräldraskap, barnperspektiv och konsekvenser för barn ska
också beaktas.
Målet med utredningen är att nå fram till en kostnadseffektiv
och väl kompetensförsörjd förskole- och grundskolorganisation som har fokus på elevernas resultat. Varje barn och elev
ska nå sin fulla potential och flickor och pojkar ska få likvärdiga förutsättningar.
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Först några viktiga bakgrundsfakta
För att öka förståelsen för förskolans och grundskolans uppdrag samt öka kunskapen om Region
Gotlands huvudmannaskap kommer här några bakgrundsfakta.

Förskolans och grundskolans uppdrag har
förändrats
Förskolans uppdrag har utvecklats från att ha varit inriktat på
barnomsorg med pedagogiska inslag till att bli en egen skolform med en läroplan. Förskolans läroplan har reviderats och
i den senaste (Lpfö 18) skrevs begreppen undervisning och
utbildning in tydligt som uppdrag för förskolan. Läroplanen
förtydligar nu förskollärares särskilda ansvar för undervisningen. Förskollärarna har i uppdrag att säkerställa undervisningens kvalitet och genomförande. De ska tillsammans med
barnskötarna se till att utbildningen inom förskolan följer
läroplanen. Både förskolan och grundskolan ska främja alla
barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust
att lära.
Läraryrket har förändrats under de senaste decennierna - uppdraget är mer komplext idag och det kräver en större hänsyn
till fler faktorer än tidigare. Lärandemiljön i skolan har genom
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åren utvecklats från förmedlingspedagogik - där läraren förmedlade kunskap och eleverna som kollektiv hade att tillgodogöra sig den - till att läraren ska se och bemöta varje elev
som en individ. Förr var läxor och andra uppgifter identiska
för alla elever. Anpassning av undervisning eller undervisningsmaterial existerade inte.
Alla förutsattes att ha samma utgångspunkt och behov. Hade
man sämre förutsättningar var det lite eller inget läraren kunde
göra åt det. Kontrasten blir tydlig när man i dagens läroplan
och skollag hittar skrivningar som säger att undervisningen
ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.
Länge hade undervisningen formen av ett ensamarbete med
eleverna, med läraren bakom katedern i stängda klassrum.
Läraren blev i sin yrkesroll en ensam uttolkare av kursplaner
och hade ett förhållandevis begränsat utbyte med kollegor och
skolledningen om undervisningen. De krav som ställs idag
gör det knappast möjligt att varje lärare för sig själv organiserar skolarbetet. Samarbetet mellan lärare är en nödvändighet
för att uppdraget ska bli genomförbart.
Skolan ska främja elevens fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare
erfarenhet, språk och kunskaper. Men grundskolan har inte
bara ett kunskapsuppdrag utan även ett medborgarfostrande
uppdrag, där fokus ligger på den demokratiska värdegrunden.
Skolans ska främja elevers demokratiska kunnande och deltagande - att de förstår och tar till sig de demokratiska värderingarna och blir delaktiga medborgare i samhället.

Styrkedjan - hur styrs förskolan och
grundskolan?
Förskolan och grundskolan skolan är statligt styrd i stor utsträckning. Regering, riksdag och skolmyndigheter utformar
den nationella utbildningspolitiken och drar upp riktlinjer för
utbildningsverksamheten. Regeringen formulerar övergripande nationella mål för utbildningspolitiken. Målen konkretiseras i form av lagar, förordningar (inklusive läroplaner) samt
andra styrdokument som gäller för förskola och grundskola
och genom att sätta behörighetskrav för anställning.
Kommunen/huvudmannen (Region Gotland och barn- och
utbildningsnämnden) ansvarar för att se till att utbildningen
genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen eller
andra befintliga styrdokument gällande utbildningen. Det är
alltså upp till Region Gotland att organisera utbildningen utifrån de lagar och förordningar som finns inom den budgetram
som regionfullmäktige fördelat.
Rektor (för förskola och grundskola) beslutar om sin enhets
inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom
enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och
behov. Rektor arbetar med hur verksamheterna ska uppnå
målen utifrån de styrdokument som finns.

Målet är att alla ska lyckas
Den primära lagstadgade bestämmelsen som huvudmannen
ska uppfylla beträffande måluppfyllelsen av grundläggande
kunskaper hos eleverna återfinns i Kap 3, 3§ Skollagen: ”Alla
barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de
behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de
utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt
som möjligt enligt utbildningens mål”.
Region Gotland har även i sitt koncernstyrkort prioriterat
målet att alla elever ska fullfölja gymnasiet och ha förutsättningar för ett livslångt lärande.

Kvalitet i förskola och grundskola
Vad är god kvalitet? Frågan kan få olika svar beroende på vem
man frågar: föräldrar, elever, rektorer och pedagoger1. För föräldrar kan det handla om faktorer som får livspusslet att gå
ihop: tillgänglighet i form av att det är nära mellan bostaden
och förskolan/grundskolan, att kunna lita på öppethållande
i förskolan eller på fritidshem som gör det möjligt att både
kunna arbeta/studera och vara förälder, att maten håller en
viss kvalitet, att kommunikationen mellan verksamhet och
hem fungerar och/eller att personalsituation är stabil utan för
många personalbyten. En annan gemensam kvalitetsfaktor
som ofta nämns för förskolan och grundskolan är trygghet
– att mitt barn/eleven känner sig trygg och att det finns utbildade och engagerade pedagoger.
För elever kan kvalitet vara att det finns tillräckligt många
1 Mer om detta och arbetsprocessen kring rapporten kan läsas på sidan 30.

kompisar att vara med och att det finns vuxna som ser dem
och som de kan prata med (t.ex kurator eller skolsköterska)
men även vuxna som ställer krav. Huvudmannens definition
på kvalitet kan sammanfattas med: hur väl verksamheten uppfyller de nationella läroplansmålen.
Hög kvalitet i förskolan brukar beskrivas bestå av flera samverkande faktorer som tydlig ledning av rektor som leder det
systematiska kvalitetsarbetet för att utveckla verksamheten,
välutbildad personal med pedagogisk kompetens, förmåga till
samspel med barnen, innehållskunskap, och aktiv och kommunikativ syn på sitt uppdrag samt på barns lärande och lärprocesser. Strukturella faktorer som påverkar kvaliteten är tillgången till resurser, kompetensutveckling samt ledning och
styrning. Att arbeta i enlighet med läroplanen för förskolan
förutsätter goda kunskaper hos personal om barns utveckling
och lärandeprocesserna.
Hög kvalitet i grundskolan brukar beskrivas bestå av ett tydligt pedagogiskt ledarskap, ett tillåtande arbetsklimat, ett
inkluderande elevperspektiv som gör att lärmiljön anpassas
till elevernas olikheter, lärare med höga förväntningar, lärares
förmåga att återkoppla till eleverna samt lärare som utvecklar
och förbättrar sin undervisning.
Skolinspektionen utvecklar begreppet så här; undervisningen
ska främja elevernas möjligheter att nå läroplanens mål. För
att kunna göra det behöver lärarna planera och genomföra
undervisningen så att syftet med ämnet uppnås. Kvalitet i
undervisningen visar sig då:
• Undervisningen är målfokuserad, varierad och innehåller
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ett aktivt lärarstöd
• Eleverna stimuleras och utmanas i undervisningen utifrån
varje enskild individs behov och förutsättningar
• Eleverna görs delaktiga i undervisningen och sitt eget lärande

Vad innebär likvärdig utbildning?
Likvärdighetsbegreppet har fokus på individens rättigheter jämlika kunskaper för att alla barn och elever ska få chans att
nå sin fulla potential. Likvärdighet handlar om lika kvalitet
och att läroplanens alla delar följs.
Enligt skollagen innehåller begreppet likvärdighet aspekter
som:
• lika tillgång till utbildning
• lika kvalitet i utbildningen
• skolans uppdrag att kompensera för skillnader i barns och
elevers förutsättningar
Läroplanerna har under lång tid uttryckt krav på ”lika tillgång” till utbildning. Detta innebär att alla, oberoende av
geografisk hemvist, sociala och ekonomiska förhållanden ska
ha lika tillgång i skolväsendet om inte annat följer av särskilda
bestämmelser i skollagen. (1 kap 8§ Skollagen).
Likvärdighet innebär inte att alla förskolor eller grundskolor
ska vara likadana eller ha samma innehåll. Begreppet ”likvärdig” innebär inte att utbildningen ska vara likformig i betydelsen likadan utan att kvaliteten i verksamheten ska vara så
hög att de fastställda målen kan uppnås oavsett var i landet
verksamheten bedrivs (Prop 2009/10:165 s. 638). Staten nöjer sig inte med att utbildningen ska vara av likvärdig kvalitet
för alla elever. Den ska också ta hänsyn till barn och elevers
behov och kompensera för ogynnsamma hemförhållanden
och andra olikartade förutsättningar. Det är något som blivit
än tydligare i den senaste skollagen. ”Barn och elever ska ges
stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt.
En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas olika förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.”
(Skollagen 1 kap 4§).
Förskolans och grundskolans likvärdighet är ett ansvar för alla
som arbetar inom skolan. Det finns inget givet mått på om
och när en förskola eller grundskola är tillräckligt likvärdig.

Skolans kompensatoriska uppdrag
I skolans kompensatoriska uppdrag ingår det att skapa förutsättningar för alla barn och elever att nå målen med utbildningen. Det är rektors ansvar att besluta om sådana åtgärder
och att se till att skolan ifråga har rutiner för detta2. För förskolan innebär det att ha utbildade förskollärare och att de
arbetar med de mål och riktlinjer som finns i läroplanen. Förskolan Gotland har specialpedagoger och förskolepsykologer
som stöd i utvecklingen av arbetssätt för att stötta barn som
behöver det.
2 Huvudmannen har att säkerställa att rutinerna på skolorna inte skiljer sig åt.
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I grundskolan kan det ske i form av extra anpassningar inom
ramen för den ordinarie undervisningen eller i form av särskilt stöd. Särskilt stöd brukar vara mer omfattande och pågå
under en längre tid. Att en elev får stöd av speciallärare eller
får enskild undervisning några enstaka gånger under en kortare period kan betraktas som extra anpassningar, inte som
särskilt stöd.
Om det finns särskilda skäl och särskild utredning genomförts kan en elev placeras i en särskild undervisningsgrupp
- en mindre elevgrupp med specifik lärarkompetens och mer
lärarstöd. Många kommuner (likt Gotland) inrättar även s.k
resursskolor - egna skolenheter- för barn med förstärkt behov
av särskilt stöd.

Barn- och elevhälsans uppdrag
Elevhälsan är en resurs i arbetet för en hälsofrämjande skolutveckling. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och
förebyggande och elevhälsans personal ska även stödja elevens
utveckling mot utbildningens mål. Arbete med elevhälsa förutsätter en hög grad av samverkan mellan elevhälsans personal
och övrig personal i skolan. Elevhälsans arbete bedrivs både
på en generell nivå (som att främja elevers lärande, utveckling
och hälsa och förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter) och
en individuell nivå (som att uppmärksamma och utreda orsaker till inlärningsproblem och ohälsa).

Så här finansieras förskola och grundskola
Det är upp till varje kommun att organisera förskole- och skolverksamhet utifrån de lagar och förordningar som finns och inom
den budgetram som fullmäktige fördelar till nämnderna. Region
Gotlands skolplan anger att budgeten ska ge likvärdiga förutsättningar för barn och elevers utveckling och lärande. Budgeten till
respektive skolform fördelas utifrån skolpeng (grundbeloppet)
som beräknas enligt offentliga bidrag på lika villkor.

Förskolans och grundskolans budget bygger till stor del på
en prognos kring hur många barn och elever som beräknas
finnas i verksamheten. Enligt Region Gotlands skolplan ska
budgeten ge likvärdiga förutsättningar för barn och elevers
utveckling och lärande. Nämnden tillämpar ett resursfördelningssystem som bygger på socioekonomiska faktorer i form
av föräldrars studiebakgrund, andel pojkar och om man är
nyinvandrad till Sverige. Medel fördelas utifrån behov. Barnoch utbildningsnämndens budget för 2020 omsluter drygt
1,2 miljarder kronor.
Grundbeloppet innehåller medel för:
• Undervisning
• Läromedel och utrustning
• Elevvård och hälsovård
• Måltider
• Lokalkostnader
• Administration
• Moms

Utöver denna huvudsakliga finansieringskälla ska det ges ett
s.k tilläggsbelopp för elever som har ett omfattande behov av
särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning eller
deltar i lovskola. Tilläggsbeloppet omfattar inte exempelvis
extra anpassningar, specialpedagogiska insatser och undervisning i särskild grupp.

Budgetramen får inte överskridas. Ekonomin är den restriktion som sätter gränser för måluppfyllelsen och verksamhetens inriktning och omfattning.

I förskolan och pedagogisk omsorg gäller andra kriterier för
tilläggsbelopp. Exempelvis betalas detta ut för barn med betydande fysisk funktionsnedsättning (exempelvis rörelsehinder, syn-/hörselskada och grav språkstörning) eller barn med
fysisk sjukdom, barn med intellektuell funktionsnedsättning
eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (t.ex ADHD och
autism).

Ekonomisk hållbarhet
Enligt kommunallagen är god ekonomisk hushållning i samtliga verksamheter ett överordnat mål för kommuner. Grundtanken bakom begreppet god ekonomisk hushållning är att
varje generation av invånare ska bära kostnaderna för den
service som de själva konsumerar.
Kommunens resurser behöver användas på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. En förutsättning för en god
ekonomisk hushållning är att löpande intäkter täcker löpande
kostnader, dvs att verksamheternas nettokostnader inte är högre än skatteintäkter och statsbidrag.
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Nulägesbeskrivning
Det finns en rad utmaningar framåt i den gotländska förskolan och grundskolan som behöver lösas
genom förändringar: lärarbrist, ökade krav på behörighet, skillnader i förutsättningarna att bedriva utbildning, skillnader i elevresultat, begränsade ekonomiska resurser med mera.

Lärarbristen är den största utmaningen
Rekryteringen av lärare (och skolledare) är en avgörande framgångsfaktor för skolor. Kompetensförsörjningsutmaningen
har starka kopplingar till kvaliteten i förskola och grundskola.
I forskaren John Hatties metastudie3 kring faktorer som spelar
roll för elevens resultat i skolan slås fast att –”den enskilt viktigaste faktorn för elevens måluppfyllelse är läraren”.
Lärarbristen finns i hela Sverige. I Skolverkets senaste lärarprognos, som publicerades i december 2019 och sträcker sig
till 2033, rapporteras om en beräknad nationell brist på ca
45 000 behöriga lärare och förskollärare i Sverige år 2033.
Störst nationell lärarbrist spås för ämneslärare 7-9, grundskolelärare 4-6 samt yrkeslärare. Allt för få unga idag väljer
att studera till lärare. Antalet studerande som utbildar sig på
landets lärarutbildningar kommer inte att räcka till utifrån
de behov som finns. Ett färskt exempel är lärarutbildningen på Uppsala Universitet Campus Gotland. Söktrycket till
grundlärarutbildningarna (F-3 respektive 4–6) är lågt och det
är inte tillräckligt många som har slutfört sina studier. Där
består grupperna på Campus Gotland för närvarande av 5–10
studenter trots att det finns 30 platser. Ämneslärarprogram
för grundskolans årskurs 7–9 och gymnasieskolan finns inte
på Gotland.
Region Gotlands förskolor har även de stora svårigheter att
rekrytera utbildade förskollärare. Till förskollärarprogrammet
på Gotland har söktrycket varit relativt högt med grupper
som för närvarande ligger på runt 30 studenter4.

Skolverkets lärarprognos för Gotland 2019–
2033
Enligt Skolverkets lärarprognos för Gotland står vi inför stora
kompetensförsörjningsutmaningar5. I prognosen pekas Gotland ut som den kommun/region som har störst utmaning
kring kompetensförsörjning. På Gotland ska motsvarande
93 procent av antalet förskollärare och lärare år 2018 (i både
kommunala och fristående verksamheter) rekryteras t.o.m. år
2033. Det beräknande rekryteringsbehovet baseras framförallt
på pensionsavgångar, ökade elevkullar samt antagande om att
visstidsanställda lärare som idag är obehöriga och saknar pedagogisk högskoleexamen ska ersättas av behöriga lärare.
3 Metastudien Visible learning (Synligt lärande, 2014) är baserad på mer än 50 000
studier med 80 miljoner deltagande elever där faktorer som påverkar elevers studieprestationer har undersökts.
4 Medelåldern för medarbetare utan högskoleexamen är relativt hög och därför är ett
aktivt rekryteringsarbete viktigt.
5 Skolverkets lärarprognos 2019 (baserad på 2018 års lärarsituation), www.skolverket.se
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På Gotland ska 93 procent av alla
förskollärare och lärare i grundskolan bytas
ut till och med år 2033
Det framräknade behovet för Region Gotland presenteras
nedan.
Behov
20192023

Behov
20242028

Behov
20292033

Totalt
behov
2019-2033

Skolform

Antal heltidstjänster

Antal
heltidstjänster

Antal
heltidstjänster

Antal heltidstjänster

Förskola

100

97

74

271

Fritidshem

33

14

16

63

Grundskola 32
1-3

28

32

92

Grundskola 58
4-6

27

38

123

Grundskola 84
7-9

31

41

156

Det beräknande rekryteringsbehovet ovan gäller under förutsättning att antalet lärare, lärare i fritidshem och förskollärare är i
samma nivå som under 2018.

Allmänt om det rådande bemanningsläget
Region Gotland har redan idag svårt att bemanna skolorna
med behöriga och legitimerade lärare i skola och fritidshem.
Fördelningen per grundskola på Gotland är ojämn och det
är många gånger svårt att täcka efterfrågan på vikarier både
i förskolan och grundskolan. I förskolan upplever man utmaningar med att rekrytera förskollärare, både utanför och
till viss del i Visby. I grundskolan rapporteras om särskilda
rekryteringsutmaningar när det gäller lärare i fritidshem, ämneslärare i naturvetenskapliga ämnen och matematik, lärare i
praktiskt/estetiska ämnen samt ämneslärare i moderna språk.

Legitimation och behörighet - det här gäller
En lärare6 måste ha lärarlegitimation för de ämnen läraren undervisar i för att kunna bli tillsvidareanställd7 och inte minst
för att kunna sätta betyg. Det räcker inte enbart att ha lärarutbildning. Så här uttrycks det i skollagen (2010:800):
• Kap 2, 13§ Endast den som har legitimation som lärare
eller förskollärare och är behörig får viss undervisning får
bedriva undervisningen.
• Kap 2, 20§ Endast den som har legitimation får anställas
som lärare eller förskollärare i skolväsendet utan tidsbegränsning.
• Kap 3, 16 § Betyg ska beslutas av den eller de lärare som
bedriver undervisningen vid den tidpunkt när betyg ska
sättas. Om läraren eller lärarna inte är legitimerade, ska
beslutet fattas tillsammans med en lärare som är legitimerad. Kan dessa inte enas ska betyget beslutas av den
legitimerade läraren under förutsättning att han eller hon
är behörig att undervisa i det ämne som betyget avser. I
annat fall ska betyget beslutas av rektorn.
I praktiken hjälper legitimerade och undervisningsbehöriga
lärare (eller rektor) sina kollegor utan legitimation att sätta
elevernas betyg. I nuläget är det 70 medarbetare av totalt 411
som jobbar i årskurserna 4-98 som inte kan sätta betyg för
elever de undervisar. Den som inte har legitimation och rätt
behörighet kan bli anställd ett år i taget.

Behörighetsläget - hur ser det ut?
Den nationella trenden med minskad andel behöriga lärare i
grundskolan fortsätter. Nästan var tredje lärare i grundskolan
i riket är obehörig. Andelen grundskolelärare med behörighet
i minst ett av sina undervisningsämnen var ca 70 procent år
2019. Trenden med att lärarbehörigheten är högre i kommunala skolor jämfört med fristående skolor håller också i sig
– både för i riket och på Gotland.
I Skolverkets och Koladas statistik över legitimations- och
behörighetsläget som baseras på läsåret 2018/19 kan man utläsa nedanstående om lärarsituationen inom utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen.
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Andelen legitimerade förskollärare i den kommunala förskola
var år 2018 47 procent - ett högre snittvärde än riket, vars
andel var 43 procent. Andelen utbildade barnskötare år 2018
var 20 procent och rikets andel var då 19 procent beräknat på
andel heltidstjänster.
Andelen lärare (heltidstjänster) i grundskolan med en pedagogisk högskoleexamen är 83,6 procent (högre än rikets andel
som var 83,2 procent) och andelen med lärarlegitimation och
6 Även lärare i fritidshem (fritidspedagoger) måste ha lärarlegitimation om de ska
ansvara för undervisning på fritidshem
7 Förskollärare och lärare i fritidshem måste också ha legitimation för att bli tillsvidareanställda.
8 Betyg sätt i årskurserna 6-9. Inom gruppen praktisk/estetiska ämnena - exempelvis
slöjd och musik - är det betydligt fler lärare som är obehöriga att sätta betyg - ca 40
procent.
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behörighet i minst ett undervisande ämne 73,5 procent (högre än rikets 71,5 procent).
Andelen anställda (heltidstjänster) i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen (förskollärarexamen, fridspedagogexmen eller lärarexamen) är 37 procent vilket är lägre än riket
totalt. (Rikets siffra var 40 procent.)
Lärare i fritidshem (fritidspedagoger) är grundskolans största bristyrke sett ur behörighetsgrad. Detta är ett bekymmer,
mot bakgrund av att det från och med den 1 juli 2019 krävs
en lärarlegitimation och behörighet för att få undervisa och
ansvara för undervisningen i fritidshemmet. Fem kommunala
fritidshem saknar idag behöriga lärare i fritidshem.
Tillgången till legitimerade förskollärare, utbildade barnskötare samt lärare inom Region Gotlands förskolor och grundskolor varierar kraftigt både på landsbygden och i Visby10.
Ojämnheten skapar olikvärdighet gällande undervisning och
utbildning inte minst för de yngsta i samhället. Beroende på
vilken förskola ett barn har gått på så kan det skilja ganska
mycket på hur många barn per legitimerad förskollärare det
funnits. Bristen på likvärdighet är ett nationellt problem och
inget som är unikt för Gotland.
Ett exempel på hur svårt det kan vara att leva upp till kraven
som ställs på huvudmannen är situationen med språkvalet i
årskurs 6. För att kunna leva upp till regelverket ska en elev
kunna välja mellan minst två moderna språk. Under läsåret
2019/20 annonserade rektor på Solklintsskolan vid sju tillfällen efter en behörig lärare i tyska utan något resultat. Att
behöva anställa en obehörig lärare påverkar elevresultaten.
Betygssättningen blir inte rättssäker när andra behöriga lärare
(eller rektor) med legitimation i verksamheten ska ansvara för
betygssättningen utan att ha undervisat eleven.

Strategier för att möta kompetensbehovet
Utifrån rådande läge och prognoser är frågan uppenbar: hur
ska vi rimligen klara att bemanna 40 förskolor och 31 grundskolor (samt resursskolor) med behöriga lärare? Förskolan och
grundskolan måste bli en mer attraktiv arbetsplats, både för
att attrahera unga människor att utbilda sig till lärare men
också för att behålla de lärare Region Gotland har i yrket.
I mars 2020 antog barn- och utbildningsnämnden en reviderad kompetensförsörjningsplan för hela utbildnings- och arbetslivsförvaltningen åren 2020-2023. Den beskriver hur förvaltningen planerar att arbeta med kompetensförsörjningen de
kommande tre åren och fokuserar på de mest svårrekryterade
yrkesgrupperna. Utifrån en analys av förutsättningar, nuläge
och rekryteringsprognoser har ett antal strategier tagits fram11.
• Vara en attraktiv arbetsgivare. T.ex satsningar på introduktion, arbetsmiljö (arbetsgruppen för ”lärares arbetsmiljö”),
10 Se bilaga 1-2 för att kunna göra fler jämförelser.
11 Strategier framtagna av Sveriges kommuner och regioner (SKR) har fungerat som
inspiration.
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lön, arbetsvillkor, karriär- och utvecklingsmöjligheter, insatser för ett hållbart arbetsliv, satsningar på att avlasta lärare
genom att exempelvis anställa lärarassistenter eller socialpedagoger, så att lärare kan fokusera mer på sitt kärnuppdrag,
dvs att planera och genomföra undervisningen, bedöma,
dokumentera och informera om elevers kunskapsutveckling.
Rimlig arbetsbelastning, större möjlighet att styra över arbetssituationen och högre lön är viktigt för de lärare som funderar
på att återvända till yrket. Avlastning kan också leda till att
fler elever får undervisning av lärare som är legitimerade och
behöriga i de ämnen de undervisar i. Eleverna får då en bättre
möjlighet att nå målen för utbildningen. Rekryteringen av
socialpedagoger och lärarassistenter är också ett led i att öka
elevnärvaron i skolan.
• Vidareutbildning av anställda lärare. T.ex stöd till prioriterade ämnesstudier inom ramen för statsbidraget Lärarlyftet
och stöd till kompletterande pedagogisk utbildning för att bli
legitimerad lärare. Ämnen som skulle kunna bli särskilt aktuella är moderna språk, naturvetenskapliga ämnen, matematik, praktisk/estetiska ämnen samt utbildning till speciallärare
med inriktning mor utvecklingsstörning. Grupper som skulle
kunna bli särskilt aktuella är yrkeslärare, lärare i fritidshem
och ämneslärare 7–9.
• Locka unga och nya lärare till skolan samt påverka normer och attityder till läraryrket. T.ex etablering av ambassadörsnätverk, sprida inspirerande och autentiska berättelser,
inkluderande kommunikation, fokus på timanställda medarbetare som arbetar som vikarier i utbildningsverksamheterna
– de utgör en viktig rekryteringsgrund.
• Samverkan mellan lärosäten och huvudman. T.ex samarbete med Campus Gotland, Uppsala Universitet kring läraraspiranttjänster, verksamhetsförlagd utbildning (VFU),
handledarutbildningar, partnerskolor, examensarbeten, informationsträffar, gemensam marknadsföring, undersöka
förutsättningar för att skapa regionala varianter av kombinerad kompletterande pedagogisk utbildning och anställning i
Region Gotland.
• Genomströmningen i lärarutbildningen. T.ex samarbete
kring ”läraraspiranter”, där skolor och studenter knyter kontakt redan från start och studenter ges möjlighet att arbeta en
dag i veckan på en grundskola med lön.
• Byta yrke mitt i livet. T.ex samarbetet med stiftelsen Teach
For Sweden (TFS) som genom ett särskilt tvåårigt ledarskapsprogram erbjuder möjligheten för akademiker inom naturvetenskap eller språk att arbeta 80 procent på en högstadieskola
och få 20 procent betald studietid för att läsa in en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).
• Fånga upp lärare med utländsk utbildning eller erfarenhet. T.ex
annonsering för att locka finska lärare till Gotland, undersöka nya
möjligheter för att fånga upp lärare med utländsk utbildning.
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• Förlänga arbetslivet. T.ex att pröva mentorsanställningar för
lärare över 68 år för att behålla kompetens inom skolan. En
del av uppdraget innebär att vara mentor för yngre kollegor
vilket också kan få positiva effekter på arbetsmiljön.
Det finns en särskild utmaning att rekrytera nya lärare från
fastlandet, bl.a annat kopplat till svårigheter att få tag i bostäder på Gotland och att det är svårt att konkurrera lönemässigt
med storstadsregionerna. Storstadsregioner som Stockholm
har lönenivåer som ligger över eller långt över de nivåer som
gäller riket i övrigt.
Kan fjärrundervisning vara en lösning på lärarbristen?

Som ett alternativ när det råder lärarbrist har Region Gotland
prövat att använda sig av fjärrundervisning. Fjärrundervisning innebär att undervisningen är interaktiv och sker i realtid genom att man använder informations- och kommunikationsteknik. Huvudmän får anordna fjärrundervisning endast
i vissa fall: om det inte finns någon legitimerad och behörig
lärare i moderna språk, det inte finns någon annan lämplig
person som kan ge studiehandledning på modersmålet eller
om elevunderlaget är otillräckligt.
På försök (i ett pilotprojekt med stöd från fristående forskningsinstitut IFOUS - innovation, forskning och utveckling i
skola och förskola) sänder modersmålsenhetens lärare till ett
flertal av skolor som har nyanlända elever. I Fårösundsskolan
får elever språkundervisning sänd från lärare på Solbergsskolan och Åbo i Finland. Skolverket har öppnat för att fjärrundervisning kan ske i fler ämnen från och med läsåret 2020/21.
Fasta vikarier - kanske en del av bemanningslösningen

Genom utbildnings- och arbetslivsförvaltningens vikarieförmedling anställs medarbetare som arbetar med barn och ungdomar i kortare uppdrag (t.ex barnskötare, lärarvikarier och

elevassistenter). Under perioden januari till november 2019
anställdes korttidsvikarier motsvarande 28,6 årsarbetare per
månad inom grundskolan samt 44,17 årsarbetare per månad
inom förskolan, via den centrala vikarieförmedlingen. Användandet av korttidsvikarier varierar mellan olika skolor och förskolor. Utifrån inrapporterade behov, har vikarieförmedlingen ibland svårt att täcka efterfrågan. Förmedlarna upplever
det vara extra svårt att klara den dagliga bemanningen för
enheter som ligger långt ifrån Visby.
Det finns behov av att titta närmare på samordningen av bemanningen ute på förskole- och grundskolenheterna för att
kunna minska beroendet av korttidsvikarier. Ett minskat inflöde av korttidsvikarier skulle sannolikt bidra till en minskad
upplevelse av stress i verksamheten, då vikarier inte alltid kan
rekryteras och då det innebär en daglig personalomsättning
då vikarierna byts ut. Förskoleenheter som har arbetat med att
ha fasta vikarier har minskat sina sjuktal.

Arbetsplatser måste vara attraktiva
Att arbetsplatser är attraktiva är viktigt för att kunna behålla
och rekrytera medarbetare. Kända och viktiga faktorer för att
en arbetsgivare ska vara attraktiv är: organisationskulturen,
stämningen på arbetsplatsen, tillgången till kollegor, möjlighet till utveckling i arbetet (exempelvis vidareutbildning,
kollegialt lärande, karriärmöjligheter), arbetsvillkor och möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter, att arbetsuppgifterna
är meningsfulla, att ledarskapet är bra, en fungerande fysisk
arbetsmiljö, förmåner, löneutveckling, möjligheten att uppnå
balans mellan arbete och fritid med mera.
I valet av arbetsgivare rankar yrkesverksamma lärare och förskollärare enligt en studie meningsfyllt syfte högst, följt av trygg
anställning, ledare som stöttar min utveckling, inspirerande
ledarskap och hög framtida ersättning12.

I en annan studie13 om bl.a vad unga mellan 15–24 år ser som
viktigast så kommer trevliga kollegor överst på listan, följt av
bra chefer, intressanta arbetsuppgifter, bra arbetsvillkor/förmåner samt goda karriär- och utvecklingsmöjligheter.
12 Universum – studie bland ca 2000 yrkesverksamma lärare och förskollärare, 2019.
13 Unga om välfärdsjobben, Sveriges Kommuner och Landsting, 2019 - studie bland
1000 personer som tittat på ungas attityder och tankar om jobben inom välfärden,
www.skr.se

Under januari 2020 genomförde utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ett antal medarbetarträffar för att informera om
översynen av förskolan och grundskolan. Där fanns möjlighet
att anonymt svara på frågan: ”Vad gör en arbetsplats attraktiv
för dig? 512 av sammanlagt 1646 inskickade synpunkter tar
upp bra kollegor, arbetsglädje samt positivt och öppet klimat
som viktiga faktorer. 271 nämner bra/lyhörd samt närvarande
rektor/arbetsledning och 192 skriver lön. Även den fysiska
arbetsmiljön med välutrustade, anpassade lokaler med fungerande teknik ges en hög svarsfrekvens. Närmare bestämt 101
svar. De två sista områdena som utmärker sig är möjligheten
till utveckling/karriär med 80 svar samt förutsättningar/tid
för att utföra ett bra arbete med 67 svar. Detta bekräftar mer
eller mindre ovanstående studiernas slutsatser.
En viktig sak är också att kunna erbjuda attraktiva tjänster. Att
Region Gotland har en skolstruktur med många små enheter
gör att en lärare i flera av skolans ämnen på en mindre enhet
får vara beredd att arbeta på fler än en skola för att få ihop
en heltidstjänst. Det upplevs inte så attraktivt och därför söker sig lärare ofta till större skolenheter där möjligheten finns
till en heltidstjänst på ett arbetsställe. Eftersom en framgång
för eleverna är kontinuitet och goda relationer mellan lärare
och elev så påverkas detta också om lärare åker mellan flera
enheter och deltar mer sporadiskt i skolans arbetslag. (Man
är kanske på en annan skola och undervisar, en dag då det är
arbetslagsmöte.) Ur ett kvalitets- och attraktivitetsperspektiv
är en kritisk massa av lärare på en skolenhet väsentlig. Lärare
utvecklar undervisningen tillsammans. Kollegialt lärande är
en framgångsfaktor och lärare vill ha kollegor.
Resultatet i Region Gotlands medarbetarenkät visar att medarbetare inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen känner sig motiverade och tycker att det är kul att gå till jobbet.
Det är bra. När det gäller frågor med koppling till ”attraktiv
arbetsgivare”har mätvärdet/index på frågeområdet de senaste
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åren varit lågt (även om en positiv förskjutning skett). Det
visar att det fortfarande finns ett arbete att göra för att medarbetare ska kunna vara goda ambassadörer och fler rekommendera arbetsgivaren.

Hur mäter Region Gotland kvalitet i förskolan
och grundskolan?
I utbildnings- och arbetslivsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete följs olika resultatindikatorer upp som beslutats av
barn- och utbildningsnämnden. För förskolan är indikatorerna från och med år 2020:
• Antal inskrivna barn per årsarbetare i kommunal förskola
• Kostnad i förskolan: kronor per inskrivet barn
• Andel årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen
• Föräldrars nöjdhet med förskola utifrån enkätresultat
För grundskolan följs följande indikatorer upp från år 2020:
• Antal elever per lärare (årsarbetare) i kommunal grundskola
i årskurs 1-9 (lägeskommun)
• Kostnaden i kronor per elev i kommunal grundskola F-9
• Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram i
hemkommunen
• Andel elever i årskurs 9 som ger positiva svar på påståendet:
”på lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi
ska arbeta med olika skoluppgifter”
• Skolenheters resultat av slutbetygen i årskurs 9 med hänsyn
till elevsammansättningen - SALSA-värdet
• Andel elever i årskurs 4 och 8 som självskattar att de mår
bra eller mycket bra.
• Andel elever i årskurs 3 som deltagit i alla delprov och som
klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska/svenska som andraspråk och matematik, kommunala skolor
• Andel årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen
Resultatet kring dessa redovisas i bilaga 1-3.

Måluppfyllelse - hur går det för eleverna?
Generellt är resultaten för kommunala grundskolan bra om
man tittar på helheten14. Gotland tillhör de 25 procent bästa
kommunerna när det gäller elever i årskurs 9 som har fullstän14 Redovisningen i avsnittet är kopplad till nämndens resultatindikatorer för år 2019.
12 | Region Gotland

diga betyg (uppnått kunskapskraven i samma ämnen) och är
något bättre än riket vad gäller behörighet till yrkesförberedande program på gymnasiet.
Andelen elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla
ämnen (i kommunala skolor) var år 2019: 77,8 procent. Rikets andel var då 73,4.
Andelen behöriga elever till yrkesprogram var i de kommunala skolorna på Gotland 83,7 procent år 2019. Rikets andel
var då 82,5 procent.
Det sammanlagda meritvärdet i årskurs 9 för 2019 var 223,5
vilket är något lägre än föregående år. Resultatet är högre än
för riket (218,4).
Skolenheters resultat av slutbetygen i årskurs 9 - elever som
uppnått kunskapskraven med hänsyn till elevsammansättningen (modellberäknat värde - Salsa värde) visar att i Region Gotlands skolor var andelen 83,7 procent och i riket: 82,5 procent.

Andel elever med provbetyg E-A i matematik i årskurs 6 år
2019 var 89,2 procent och där ligger Gotland i linje med
alla kommuner ovägt medel samt liknande kommuner som
uppvisar 85,9 procent.

När det gäller andelen elever i årskurs 3 som deltagit och klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik var siffran 69
procent förra året. Gotland ligger över alla kommuner (ovägt
medel) med sju procentenheter.

Hur ser det ut med likvärdigheten i Region
Gotlands förskolor och grundskolor?
Förskolorna i Sverige är inte likvärdig för alla barn och kvaliteten varierar alltför mycket - det anser Skolinspektionen
i granskningen av förskola 2015-201715 . Det finns skäl att
tro att det förhåller sig på samma sätt på Gotland, även om
Gotland inte var en av de granskade kommunerna.
I förskolorna i Sverige mäts inte kvalitet generellt utifrån barnens ”framgång” under förskoletiden, på samma sätt som i
grundskolan där ett fokus finns på elevernas måluppfyllelse.
Kvantifierbara indikatorer som mäts rör istället kostnader,
föräldrars nöjdhet och platstillgång. Region Gotland har
även lagt till en mätbar indikator kring antal barn per årsarbetare som utgör ett jämförelsetal kommunerna emellan.
Skolinspektionen fastslår i tidigare nämnda slutrapport att
det är bekymmersamt om förskolans viktiga roll i skolväsendets livslånga lärande reduceras till den här typen av mätbara
frågeställningar.
Det finns idag inga bra mätverktyg för förskolans kvalitativa
arbete som kan påvisa barnens lärande och utveckling. Men
en viktig faktor för kvalitet och likvärdighet i förskolan är istället kompetensläget inom förskolan16. För att förskolan ska
kunna arbeta med det kompensatoriska uppdraget så behöver
det finnas utbildade förskollärare och barnskötare.
En stor del av likvärdighetsarbetet sker genom kompetensutveckling, delvis gemensam. De två första förskollärarna, som
är en egen satsning som inte alla kommuner har för förskolan, har haft en viktig roll i arbetet med kompetenshöjande
insatser genom föreläsningar och genomförande av kollegiala
nätverk med fokus på diskussionsfrågor som hänger ihop med
de heldagar som varit. Detta för att förstärka likvärdigheten
i kompetens även på mindre enheter som beroende på antal
pedagoger har svårare att utvecklande kollegialt lärande jämfört med större enheter.

Tittar man på gymnasiebehörigheten hos elever i årskurs 9 utifrån föräldrars studiebakgrund är det 90,3 procent av elever
med högutbildade föräldrar17 som blir behöriga, medan 79,8
procent av eleverna som har föräldrar med kortare utbildning
blir behöriga till ett yrkesprogram.
Tittar man på andelen gymnasiebehöriga elever i årskurs 9
i kommunal grundskola på Gotland uppdelat på kön så ser
man att flickorna i större utsträckning når behörighet till yrkesprogram (86,8 procent) i jämförelse med pojkarna (80,8
procent).
Behörigheten påverkas också av migrationsbakgrund. Elever
födda i Sverige är i större utsträckning behöriga jämfört med
elever födda utomlands. På Gotland blev 88,6 procent av de
som var födda i Sverige behöriga till ett yrkesprogram medan
40 procent av eleverna med utländsk bakgrund klarade att
bli gymnasiebehöriga. Sämst utgångsläge har de elever som
kommit under skoltiden. Eleverna som har kommit till Sverige innan ordinarie skolstart klarar bättre att ta sig till gymnasiebehörighet.

Likvärdighet har även skapats genom gemensamma funktionsbeskrivningar för förskolan Gotland för förskollärare,
barnskötare samt arbetslag. Tydliga roller skapar trygghet
och ger förutsättningar för igenkännande inom alla enheterna
även om du byter arbetsplats.
På Gotland finns stora skillnader i kunskapsresultat/måluppfyllelse mellan Region Gotlands grundskolor och mellan pojkar och flickor samt också utifrån på om man har utländsk
bakgrund eller inte och utifrån vilken studiebakgrund ens
föräldrar har.

15 Skolinspektionens slutrapport 2018 om förskolans kvalitet och måluppfyllelse, där
man granskat 455 förskolor, 136 huvudmän och 110 kommuner.
16 Region Gotland mäter även andel årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen.
17 med eftergymnasial utbildning
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Skillnaden mellan den skola som har störst andel elever och
lägst andel elever som uppnår behörighet till ett yrkesprogram
på gymnasiet är hela 34 procent. I den skola med lägst andel år
2019 var 61 procent behöriga. Skolan med högst andel hade
95 procent behörighet.
Viktigt i sammanhanget är att säga att det finns ett salsavärde
som behöver beaktas när man tittar på resultaten. Salsavärdet
bygger på de socioekonomiska faktorer som man vet påverkar
elevernas resultat mest. Dessa är föräldrarnas studiebakgrund,
andelen elever födda i ett annat land och andelen pojkar i skolan. När man tagit hänsyn till dessa värden får man fram ett
förväntat värde för en skola = Salsavärdet. Dvs ett värde som
berättar vilket resultat en skola förväntas ha. Utifrån detta
värde rankas skolorna i plus eller minus jämfört med Salsa och
där framgår att på Gotland så är det Klinteskolan som lyckas
bäst jämfört med förväntat resultat.
Skolorna har en viktig roll i att klara sitt kompensatoriska
uppdrag och speciellt då att det finns kvalitet i undervisningens genomförande, vilket har stor betydelse för elevernas resultat. Hittills har det gått bra att kompensera och det hänger
sannolikt samman med den förhållandevis höga andelen behöriga lärare i den kommunala grundskolan på Gotland.

Dagens organisatoriska förutsättningar
Förskolan respektive grundskolan är organiserade i var sin
avdelning under ledning av två verksamhetschefer som leder
sina respektive rektorer.
Förskoleorganisationen

På Gotland finns det 62 förskolor, varav 40 i kommunal regi.
Förskola erbjuds barn i åldern 1-5 år och är första steget i en
pedagogisk integrerad kedja tillsammans med förskoleklass,
grundskola och fritidshem. Antalet barn i förskola (Region
Gotlands regi) varierar under året och pendlar mellan 2 100
2 300. 89 procent av alla barn på Gotland är inskrivna i förskolan18. Andelen har minskat något de senaste åren, men
det är en hög andel jämfört med andra kommuner. Detta
är positivt för barns utveckling och forskning visar att barn
som gått i förskola har större möjligheter att lyckas i skolan.
Mest avgörande är det för barn från socioekonomiskt svaga
18 Andelen minskade under 2016-2018, men har ökat år 2019.
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förhållanden. Region Gotland erbjuder inte pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) i egen regi. Men det finns fristående
pedagogisk omsorg på ön.
Region Gotlands förskolor är organiserade i tolv förskoleområden med 12 rektorer. Förskolornas ledning ser olika ut
i de olika områdena. En del förskoleområdens ledning består av endast rektor medan de större områdena har en eller
två biträdande rektorer. De som har större förskoleområden
kan fördela arbete och ansvar för enheterna tillsammans där
de kollegialt kan stötta varandra och komplettera varandras
kompetenser. Rektorsarbetet är ofta stressigt och kräver snabba/svåra beslut i en komplex organisation. Fördelarna som
kommer av att leda tillsammans är mindre känsla av stress
och även en trygghet i beslutsfattandet som då ofta bollas
inom ledningen.
Nackdelarna i de större områdena med större ledningsstruktur kan vara att medarbetarna upplever att de är långt från
chefen. Dock ska tilläggas att de områden som haft den här
strukturen ett tag ser skillnad i styrning och ledning och landar i att närmaste chef kan vara en biträdande rektor som blir
mer synlig. Fördelarna med mindre förskoleområden med en
rektor är att ledarskap uppfattas som nära.
Centralt i förvaltningen finns administration, HR-stöd, kommunikationsstöd, kvalitetsstöd (för bl.a systematisk kvalitetsuppföljning, övergripande kompetensutveckling och IT-stödutveckling/utveckling kring lärverktyg), ekonomistöd (med
bl.a en intendent för förskolan som ger ekonomistöd) och
administrationen av förskoleplatser.
Grundskoleorganisationen

På Gotland finns idag 31 kommunala grundskolor (från förskoleklass till skolår 9) och tre resursskolor i Region Gotlands
regi (Hamnen på Klinteskolan, Lövsta i Roma och tal- och

språkklasserna på Tjelvarskolan). Utöver detta finns fem fristående grundskolor. Region Gotlands grundskolor är spridda
över hela ön och har i många fall ett ganska litet antal elever
med ca 40-100 per skola. På alla kommunala grundskolor
med förskoleklass upp till skolår 6 finns även integrerade fritidshem (med undantag för Solbergaskolan). Skolåren 7-9
finns på sex orter: Fårösund, Slite, Roma, Klintehamn, Hemse eller Visby (två kommunala grundskolor).
Region Gotlands grundskolor är indelade i sju elevupptagningsområden med en årskurs 7-9 skola i varje (Visby är uppdelat i två områden: Södervärnslinjen och Solbergalinjen).
Centralt i förvaltningen finns administration, HR-stöd, kommunikationsstöd, kvalitetsstöd (för bl.a systematisk kvalitetsuppföljning, övergripande kompetensutveckling och IT-stödutveckling/utveckling kring lärverktyg), ekonomistöd (med
bl.a en intendent för grundskolan som ger ekonomistöd) och
administrationen av fritidshemsplatser. Skolplacering av elever sköter respektive skola själva.
Många grundskolerektorer i Region Gotland ansvarar för flera
skolenheter, ofta med långa avstånd emellan dem. Rektorernas arbetssituation blir därför pressad med risk för splittring,
stress och brist på tid för planering och strategisk ledning. Resultaten från Region Gotlands medarbetarenkäter ger också
varningssignaler om stress och hög arbetsbelastning hos skolledare. Rektor behöver ett gott stöd för att klara uppdraget
och en optimal situation om man frågar rektorer är principen
en rektor – en skola med tillräcklig storlek så att det också
ryms en biträdande rektor alternativt en administrativ chef/
intendent inom budget.

Skolenhetsstorlek ur ett kvalitetsperspektiv
Amerikansk forskning visar att det saknas samband mellan
skolstorlek och elevresultat19. Det är inte givet att skolans
storlek ensam avgör hur bra det går för eleverna. Det är andra faktorer som är betydligt mer avgörande som föräldrars
studiebakgrund, kontinuiteten i lärar- och rektorskåren och
undervisningskvaliteten. I en svensk forskningsöversikt20 visas
både positiva och negativa samband mellan skolstorlek och
studieprestationer.
Fördelarna med en liten skola kan vara bl.a individualisering,
närhet till skolan, trygghetsaspekten, föräldranätverk och byns
överlevnad. Små skolor är gynnsamma för vissa grupper, mest
där skolan behöver vara extra kompensatorisk. Nackdelarna
med den lilla skolenheten kan vara mycket ensamhetsarbete
för lärare, svårigheter att klara kravet på behöriga lärare med
lärarlegitimation och därmed kunna ge likvärdig utbildning.
Elevers upplevelse av en liten skola varierar. Ofta lyfts trygghetsfaktorn fram, men litenheten kan också ha en annan effekt. Måttet för det som anses som ”normalt” tenderar att bli
19 John Hatties ”Visible learning” 2009 (Synligt lärande).
20 Skolstorlekens påverkan på elevers skolprestationer och sociala situation i skolan:
En forskningsöversikt, Carl-Henrik Adolfsson, 2014.

snävare när antalet personer minskar. Det som anses som annorlunda framträder tydligare i en liten gruppering. Därmed
kan en känsla av utsatthet upplevas större på en liten skola.
Stora skolor har inget egenvärde. Men oavsett var en elev på
Gotland bor och var helst en nyinflyttad barnfamilj väljer att
bo så ska det finnas en skola med god kvalitet inom rimligt
avstånd. Läraren är den viktigaste faktorn för att eleven ska
lyckas och om det inte finns behöriga lärare så det räcker för
att hålla god kvalitet så finns det stora bekymmer inom en
snar framtid21.
Beprövad erfarenhet och forskning visar att en skola med få
elever är mer sårbar vad gäller kvalitet. Upp och nergång i
elevflöden, fritt skolval, andel behöriga lärare, elevers behov av
särskilt stöd och tillgång till elevhälsa är faktorer som har större
effekter på kvaliteten i en liten skola. Rekryteringen av lärare
(och skolledare) är en avgörande framgångsfaktor för skolor.
Att kunna anställa behöriga lärare i samtliga ämnen ger särskilt
tydliga utmaningar22.

Upp och nedgång i elevflöden, fritt skolval,
andel behöriga lärare, elevers behov av
särskilt stöd och tillgång till elevhälsa är
faktorer som har större effekter på kvaliteten
i en liten skola
I en konsultrapport om framtidens skola i Bollnäs kommun23
framgår att en F-6 skola med 80 elever har svårt att klara det
väsentliga för hög kvalitet, ”skapa organisation som ger förutsättningar för lärare att tillsammans planera, undervisa, utvärdera och utveckla”. Med 120 elever kan det troligen fungera
men 240 elever är att föredra då det ger möjlighet till parallella
klasser i årskurserna. På Gotland skulle i stort sett alla skolor

21 Just nu har Gotland ett relativt gott behörighetsläge, men utmaningarna ökar med
lärarbristen. Se tabell 1-2.
22 Klarar den lilla skolan de stora kraven, SKL 2018.
23 Sweco, 2012.
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hamna i kategorin små utifrån det måttet.
Idag krävs en hög grad av samverkan mellan lärare med olika
kompetens för att klara en pedagogisk helhet som även handlar
om att kunna möta en snabb teknisk utveckling med digitalt
innehåll med nya former för lärande och erkännande, för att
tillgodose elever med olika behov och förutsättningar så att de
når målen samt att dessutom svara upp mot formella krav på
lärarutbildning. Olika kompetenser måste tas till vara inom ett
arbetslag eller en arbetsgemenskap om detta ska bli möjligt.
Det som kan konstateras är också att en stor grundskola har
lättare än en liten att ha stödfunktioner tillgängliga. Elevantalet utgör en grund för att ekonomi finns för att kunna erbjuda
heltidstjänster. De större skolenheterna har fler timmar med
skolsköterskor, skolpsykologer och skolkuratorer på plats i
den dagliga verksamheten24.
I områden med många mindre förskolor blir det mycket tid
som går åt till att åka bil istället för att tiden går till att vara på
plats och arbeta med fokus på uppdraget och barnen.
För att värna kvalitet och likvärdighet behöver både förskolorna och grundskolorna ha förutsättning för hållbar ekonomi och kompetensförsörjning. Små förskolor har exempelvis
svårt att vara ekonomiskt hållbara då det är svårt att bemanna
för att täcka öppnings- och stängningstider. Större förskolor
kan utöver att de har enklare att bemanna för öppnings- och
stängningstider även i större utsträckning ha fasta vikarier vilket skapar mindre stress och lägre sjuktal.
De förskolor som ligger i anslutning till en grundskola kan utnyttja skolmatsalen bl.a annat till de äldre barnen i förskolan
och då t.ex. frigöra utrymmen i lokalerna för utökad verksamhet som hjälper upp den ekonomiska situationen.
24 Se bilaga 4.
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Undervisning i åldersblandade klasser

På åtta mindre skolenheter25 på Gotland sker undervisningen
i det som förr kallades B-form – dvs åldersblandade klasser
där två eller tre årskurser får undervisning tillsammans av en
lärare. Region Gotland eftersträvar inte åldersblandade klasser
i allmänhet, utan denna typ av klassorganisation beror på skolornas relativa litenhet. Detta är ganska vanligt i små skolor på
svensk glesbygd där det är ont om elever. På 1990-talet blev
åldersbladade klasser populära av pedagogiska skäl. Barnen
skulle ta ansvar för och lära av varandra. Bl.a annat har det
anförts att åldersbladade klasser skulle vara gynnsamma för
flickor, svaga elever och barn födda utomlands, något som
inte forskning kan styrka. I en undersökning som omfattar
8 500 elever i 35 kommuner, där de följts från årskurs 3 och
genom hela grundskolan, dras slutsatsen att elever i klasser
där barn från två eller fler årskurser går tillsammans får sämre
resultat i matematiska och språkliga test26. I undersökningen
har det även tittats på betygen i årskurs 9, men där syns inga
skillnader.

Att organisera för mesta möjliga kvalitet och
likvärdighet
Sättet vi väljer att organisera enskilda skolor spelar roll – det
anser författarna och forskarna bakom studien Att organisera
för skolframgång (2017)27.
Framgångsrika skolor kännetecknas av

• Skolan har ett stabilt och långsiktigt ledarskap och rektor
25 Polhemskolan F-6 är en av dessa som har åldersblandade klasser under uppbyggnandsskedet.
26 Essays on schooling, gender, and parental leave (2010) av Elly-Ann Johansson,
Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet.
27 Maria Jarl, Klas Anderssons och Ulf Blossing är verksamma vid institutionen för
pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet och har lång erfarenhet
av arbete med lärar- och rektorsutbildning. Frågeställningen var hur det kan komma
sig att det är så stora variationer i elevernas studieresultat mellan olika skolor, även när
förutsättningarna kring resurser och elevunderlag är likartade. Svaret finner de i hur
skolorna har organiserat sin verksamhet. I studien har fyra framgångsrika och fyra icke
framgångsrika F-9-skolor undersökts. Bl.a har genom att analysera organiseringen av
skolornas ledningsfunktioner – av lärares arbete och – av undervisningens former.

som formulerat tydliga mål och riktning för skolan. De påminner lärarna om vikten av pedagogiskt ledarskap i klassrummet och att arbetet handlar om att anpassa undervisningen till elevernas förutsättningar och behov för att på bästa sätt
främja lärande och nå måluppfyllelse.
• Lärarna arbetar utifrån samma förståelse av uppdraget. Lärarna uppvisar gemensamma undervisningsrutiner kring hur
lektioner startas, genomförs och avslutas, gemensamma rutiner finns också för att kartlägga och följa upp elevers kunskaper och lärande.
• Eleverna vet vad som förväntas av dem och är trygga i undervisningssituationen.
Icke-framgångsrika skolor kännetecknas av

• Det är täta rektorsbyten och det saknas en välfungerande
dialog med förvaltningsledningen. Rektor saknar också tydligt pedagogiskt ledarskap. Verksamheten på skolan är inte
tydligt kopplad till att anpassa undervisningen till elevernas
förutsättningar och behov för att främja lärandet och uppnå
måluppfyllelse.
• Lärarna arbetar individuellt, men ibland tillsammans med
några få kollegor eller tillsammans i mindre grupper. Lärarna
på skolan saknar fokus på centrala lärandemål, samsyn kring
hur undervisningen ska gå till och gemensamma regler för
klassrumsarbetet.
• Eleverna möter lärare med olika undervisningssätt. Stort
ansvar läggs på eleverna själva att komma underfund med lärarnas sätt att undervisa och vilka deras förväntningar är på
eleverna, istället för att lägga kraft på lärandet.
Rektors styrning och ledning har stor betydelse för skolans
kvalitet, framgång och elevernas resultat. Forskningen pekar
på vikten av att rektor leder det dagliga arbetet i skolan, och
dess kärnprocesser undervisning och lärande. Rektors pedagogiska ledarskap inrymmer att hävda och kommunicera
skolans mål, att analysera och bedöma arbetet med skolans
målområden samt att initiera och leda utvecklingsarbete. Det
inrymmer också att reflektera över och föra dialog med lärare kring skolans målsättningar, undervisningens kvalitet och
elevers lärande.
Redan 2006-12-1328 beslutade barn- och utbildningsnämnden att förvaltningen ska arbete utifrån följande faktorer för
framgångsrika skolor. Det som då pekades ut var:
• Ett aktivt och hela tiden pågående arbete med värdegrunden
• Stark fokusering på elevernas behov och förutsättningar och
deras arbete och motivation
• Stark resultatorientering
• Engagemang i mål- och uppföljningsarbete och intresse av
att få sin verksamhet utvärderad
• Höga förväntningar på eleverna
• Gemensamt arbete, utveckling och ansvar

28 BUN 2006/128-61, Gotlands kommun

Vad är bra idag och vad behöver utvecklas?
Region Gotlands grundskolor har just nu en kontinuitet i
ledarskapet – något som pekats ut som en framgångsfaktor
bakom framgångsrika skolor. Skolledare är engagerade och
vill stanna på sin grundskola för att driva utvecklingen framåt.
Samtidigt visar resultatet av medarbetarundersökningen att
skolledare har en utsatt roll med upplevd stress och en känsla
av otillräcklighet. Resultatet i medarbetarenkäten pekar också på att medarbetare upplever att chefen inte vet vad medarbetaren gjort den senaste månaden – att man vill ha mer
återkoppling på sitt arbete och ett mer nära ledarskap. Det
nära ledarskapet är viktigt för att kunna bygga lagarbete – ett
vi-tänk och samsyn kring uppdrag och riktning. Rektorerna
i Region Gotlands verksamheter strävar efter gemensamma
rutiner och struktur ”så här arbetar vi på den här skolan”.
I senaste medarbetarenkäten (2019) svarade 56 procent av cheferna positivt på frågan om möjlighet till återhämtning mellan
arbetspass. Dvs en tydlig förbättring i förhållande till 43 procent år 2017. Men långt ifrån bra att 44 procent av chefskåren uppfattar att man inte får tillräcklig återhämtning. Chefer behöver förutsättningar att göra ett bra jobb, stöd vid hög
arbetsbelastning, återhämtning mellan arbetspass. När chefen
har mycket att göra hinner vederbörande inte med den viktiga
uppgiften att stötta medarbetare i riktningen för arbetet.
Verksamhetscheferna för förskolan respektive grundskolan
arbetar aktivt med sin ledningsorganisation genom att t.ex se
över möjlighet till stöd i form av biträdande funktioner och
administrativt stöd. På central nivå finns en arbetsgrupp med
särskilt fokus på skolledares arbetsmiljö.
Fördelning av ledningsresurser inom förskolorna ser olika ut
idag. Stödet kring rektorernas uppdrag i förskolan måste vara
likvärdigt och även snabbt kunna anpassas när något blir extra
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belastande. Riktlinjer håller på att tas fram kring hur många;
förskolor, avdelningar, barn, medarbetare samt stöd i form
av biträdande rektor och skolassistent det bör finnas för att
uppdraget ska vara rimligt.
Rektorerna har varit tydliga med att de ser två saker som skulle
förbättra deras arbetsmiljö och få dem att känna fortsatt engagemang för uppdraget och stanna i yrket.

Beslutet blev att huvudmannen fick ett föreläggande om att
åtgärda bristen. Skolinspektionens efterföljande beslut omfattar ett föreläggande till huvudmannen att se till att tillgång
till elevhälsans alla kompetenser finns i sådan utsträckning att
de, utifrån varje enskild skolas behov, kan användas främst
i förebyggande och hälsofrämjande i arbetet samt att stödja
elevernas utveckling mot utbildningens mål.

• Stöd i ekonomifrågor
• Undvika ensamarbete. Rektorernas önskemål är att hellre
vara chef för fler enheter och medarbetare om det samtidigt
innebär att man kan arbeta med en biträdande rektor. Med
skollagens skrivning om rektors rätt att delegera ansvar så är
det en möjlig väg att gå.

Med den skolstruktur Region Gotland har med många små
enheter så kan inte en förskola eller grundskola bära att ha en
rektor per skolenhet ur ett ekonomiskt perspektiv. Det skulle
vara möjligt om skolenheterna vore större. Det är heller inte
möjligt att skapa attraktiva tjänster med deltidsrektorer.

Den nuvarande skolstrukturen med många små enheter har
negativa konsekvenser för elevhälsoarbetet och gör också att
det inte blir likvärdigt för eleverna. Många medarbetare i
Barn- och elevhälsan upplever också att de är för få i förhållande till antal skolenheter och elever med insatsbehov. En
heltidskolsköterska ansvarar i genomsnitt för ca 400 elever,
en skolkurator har ca 600 elever och en skolpsykolog har ca
800 elever32. Majoriteten av medarbetarna är riktade mot flera
olika enheter och rektorsområden. Att få ihop arbetet med resande och kortare besök på olika enheter i kombination med
att olika rektorer har sin egen struktur och organisationskultur för elevhälsoarbetet innebär ur vissa aspekter ett annat
arbete jämfört med den kollega som arbetar på en stor skola
utan resor och med en rektor.

I en skolstruktur där rektor och biträdande rektorer måste
dela sin tid mellan flera olika små enheter blir tjänsterna mindre attraktiva och därför svårrekryterade. Exempel på detta är
Fole/Stenkyrka skolområde där en rektor delar sin tid med
50 procent på vardera skola och som inte har ekonomiskt
utrymme för att ha en biträdande rektor. Ett annat exempel är
Sudrets skolområde där rektor har huvudansvar för fem skolor
och en av de biträdande rektorerna har 25 procents tjänst på
Öja skola och 25 procents tjänst på Havdhem skola.

Den nuvarande lokalsituationen, där barn- och elevhälsan
i vissa fall inte har tillgång till sekretessdörrar och rinnande
vatten i rum de använder för sin verksamhet ute i skolorna, är
inte fullgod. I många fall saknas det rum för barn- och elevhälsokompetenserna ute på skolorna överhuvudtaget. T.ex. har
kurator fått genomföra elevsamtal i skolsköterskans väntrum.
Skolpsykolog har i vissa fall fått genomföra svåra föräldra/
elevsamtal i träslöjdssal och skolsköterska får dela rum med
både rektor och specialpedagog.

Barn- och elevhälsan i nuläget

Elevhälsa är relationsberoende. En skolkurator eller en specialpedagog behöver vara på plats på skolan under längre tid
för att bygga relation med en elev som har det behovet. Men
också för att det innebär attraktivare tjänster för barn- och
elevhälsans medarbetare att vara på en skola istället för att åka
till ett flertal små enheter. Att ha en arbetsplats med ett eget
arbetsrum som man åker till varje dag och där man bygger
relationer med övriga på skolan (som både gagnar god trivsel
och arbetsmiljö men även samarbete till nytta för eleven) är
inte alla förunnat.

Hur skapar vi bästa förutsättningarna för
framgångsrika skolor?

Barn- och elevhälsan i Region Gotland har en central organisation och fördelning av sina resurser via elevantal29. I
fördelningen finns det med flera aspekter som t.ex att lägga
mer tyngd på skolor där elevhälsobehov är uttalat större och
utifrån antal enheter/skolområden/elevhälsoteam per medarbetare. Skollagens krav på att eleverna ska ha tillgång till
elevhälsopersonal30 på skolan är svår att uppfylla utifrån den
skolorganisation som finns idag. Tillgången till kompetensen
är något som också Skolinspektionen anmärkte på efter sin
inspektion 201931.

29 Se bilaga 4 med statistik om fördelning av elevhälsoresurs per enhet.
30 Skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator måste ingå i elevhälsan, som
omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.
31 Skolinspektionens regelbundna tillsyn av förskolan, grundskolan och fritidshemmen på huvudmannanivå (Region Gotland) våren 2019.
18 | Region Gotland

Elevhälsa är relationsberoende - det krävs
kontinuitet
Under 2019 har ett arbete påbörjats med att ta fram en övergripande elevhälsoplan. Planen ska vägleda verksamheterna
i vad som är gemensamt för alla verksamheter och vad som
varje verksamhet kan anpassa och utveckla lokalt. Syftet är
att underlätta verksamheternas arbete, att öka likvärdigheten
och förbättra övergångar mellan skolor och skolformer samt
skapa bättre förutsättningar för elevhälsopersonal som arbetar
på flera skolor. I planen inkluderas även förskolan.
32 Se bilaga 4.

Stödbehoven har ökat
Region Gotlands kostnad för elevhälsa i grundskolan är något
högre än rikssnittet. Kostnaden för elevhälsan i kommunal
grundskola åk 1-9 på Gotland år 2018 var 3762 kronor per
elev. Rikets kostnad var då 3516 kronor per elev. (Detta kan
jämföras mot Arjeplogs kommun som lade mest pengar: 12
000 kronor per elev år 2018, medan Boxholms kommun lade
lägst summa på elevhälsan med 1 100 kronor. Olikheterna i
kostnader har fått reaktioner. Utifrån att tillgången till elevhälsa är alltför låg på många skolor har regeringen beslutat att
utredningen om elevers möjlighet att nå kunskapskraven ska
analysera bestämmelserna om tillgång till elevhälsa och föreslå
hur det kan förtydligas vad som är en acceptabel lägstanivå.
Gotland har en barn- och ungdomspopulation som enligt tillgänglig statistik har behov av samhällsstödjande hälsoinsatser
och psykosociala insatser som överstiger rikssnittet. I en sammanställningen som gjordes till dåvarande Sveriges kommuner och landsting (SKL) i en begäran om att kunna kvittera ut
stimulansmedel från ”Överenskommelse inom området psykisk hälsa 2018”, uppgav Region Gotlands verksamhetsledare
för BarnSam följande jämförelser:
• Kontakter med barn- och ungdomspsykiatrin - BUP:
Gotland drygt 10 procent. Riket knappt 6 procent
• Förskrivning av ADHD-läkemedel (0–24 år): Gotland 35
per 1000. Riket 20 per 1000.
• Förskrivning av antidepressiva läkemedel (0–24 år): Gotland 35 per 1000. Riket 12 per 1000.
• Psykisk funktionsnedsättning (18–24 år): Gotland 8 per
1000. Riket 5,5 per 1000.
• Orosanmälningar till socialtjänsten (13–20 år): Gotland
8 procent. Riket 4 procent.
På Gotland finns ett stort antal elever som är i behov av särskilt stöd. Detta märks på att antalet ansökningar om tilläggsbelopp33 ökar. Så är fallet även i förskola där antalet barn i
behov av särskilt stöd har ökat och det kräver mer specialkompetens och stöd av funktioner såsom specialpedagoger och
psykologer. Förskolan Gotland har under många år tillbaka
haft dessa funktioner i sina verksamheter - något långt ifrån
vad alla kommuner har.
Barn- och elevhälsans medarbetare ser tendensen att fler barn
och unga är i behov av extra stöd och speciellt vid hög frånvaro
och därmed med risk för att skolplikten (rätten till utbildning) inte kan fullgöras. Att det görs fler kränkningsanmälningar i skolorna pekar också på socialt betingade problem.
För att möta det ökade antalet elever som har behov av ett
förstärkt särskilt stöd har tre av regionövergripande särskilda
undervisningsgrupper fått status av resursskolor.
33 Tilläggsbelopp, särskild ersättning för enskilda barn/elever med omfattande behov
av särskilt stöd, som är individuellt bestämt utifrån barnets/elevens behov. I tilläggsbeloppet ingår även ersättning för modersmålsundervisning/stöd samt deltagande
i lovskola.

Grundskolan har ett ökat antal elever med antingen psykisk
ohälsa eller en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - ibland
hänger dessa samman. Elever med psykisk ohälsa och/eller
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har i allmänhet svårare att nå goda kunskapsresultat. Det krävs mer för att skolan
ska fungera för eleven: samarbete i vid bemärkelse och olika
typer av resurser. I den här gruppen återfinns ofta elever med
hög frånvaro – och närvaro i skolan är en förutsättning för
att nå målen.
Det kompensatoriska uppdraget i skolan har växt – fler elever
behöver individuellt stöd i sin utveckling mot kunskapsmålen. Det behöver finnas flera lärare som tillsammans delar på
arbetsuppgifterna.

Tillgången till specialpedagog och
speciallärare i förskolor och grundskolor
Tillgången på specialpedagoger och speciallärare bedöms av
rektorerna ligga på en adekvat nivå. Inom grundskolan är det
organiserat så att varje rektorsområde gemensamt fördelar
resurserna mellan de skolenheter som ingår i området. Totalt
finns det 20,2 heltidstjänster som specialpedagog34 och 14,8
heltidstjänster som speciallärare35 inom grundskolan.

Det är inom grundskolan på Gotland organiserat så att varje
rektorsområde gemensamt fördelar resurserna mellan de
skolenheter som ingår i området. Dessa redovisas i tabellen
ovan. Det finns utöver resurserna i grundskolan även ett antal
specialpedagoger anställda inom förskolan vilket är relativt
ovanligt i Sverige. Ofta sker samarbete mellan grundskolan
och förskolan och resurser kan omfördelas efter behov. I en
pågående översyn av förskolans organisation utifrån att säkerställa grundläggande kvalitativa aspekter så ser förskolan även
över fördelning och behov av bl.a. specialpedagoger och resurser. Inom förskoleenheterna Storken (”Språkis”) och Humlan
(Heden/Myggan) finns särskild kompetens med inriktning på
de speciella behov som finns på just dessa två förskolor. Detta
gäller även för de tre resursskolorna.
34 Specialpedagoger hjälper till att underlätta inlärningen i skolan för elever som har
behov av särskilt stöd. T.ex vid läs- och skrivsvårigheter eller psykiska eller intellektuella funktionshinder. Specialpedagogen utgår ifrån ett helhetsperspektiv som omfattar organisation, lärmiljö och pedagogiskt stöd åt lärare och arbetslag.
35 Specialläraren arbetar med elever i behov av särskilt stöd och mer individinriktat
mot det enskilda barnet genom exempelvis färdighetsträning i svenska, matematik
eller språk.
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*Små skillnader kan förekomma (+/- en person) mellan de två tabellerna ovan, även vid jämförelser av samma år och med användningsgrad 1,0. Detta då den övre tabellen (befolkningsutveckling) består av en framräknad total (ett värde) medan den nedre (platsbehovsprognos)
är summan av de för respektive skolupptagningsområde framräknade totalerna - detta kan ge
små avrundningsfel. (Befolkningsprognosen är sammanställd av Statisticon.)
* Observera att med ”2019” avses här mars månad i läsåret 2019/2020 - dvs mars 2020.

Gotlands demografiska utmaningar
En annan avgörande utmaning framåt är att kunna hantera
den demografiska förändringen med fler barn- och elever och
äldre samtidigt som andelen medborgare i arbetsför ålder blir
färre. Region Gotland har haft en positiv befolkningsutveckling de senaste åren. Under prognosperioden 2018-202836
beräknas folkmängden i Region Gotland att öka med 3000
invånare, från 59 249 till 62 249 personer. Antalet inflyttade
beräknas bli i genomsnitt 2 600 personer per år medan antalet
utflyttade skattas till 2 165 personer. Antalet barn som föds
förväntas vara 548 per år i genomsnitt under prognosperioden
medan antalet avlidna skattas till 683 personer.

Barn- och elevunderlaget på Gotland
Befolkningsökningen i åldern 0-15 år är enligt Befolkningsprognos 2019-2028 (Statisticon) ca 500 från och med år 2020
till och med år 2028. Det kommer att finnas ca 100 fler barn
i förskolan, ca 170 fler elever från förskoleklass till årskurs 6
och 235 fler elever i årskurs 7-9, än det gör idag. Skolprognosen, som baseras på befolkningsprognosen, tar inte hänsyn till
förändringar som sker genom det fria skolvalet.

Elevtalen i grundskolan
Antalet elever från förskoleklass till årskurs 6 (F-6) bedöms
i stort sett vara konstant. Inom upptagningsområdet Slite är
prognosen så gott som en rak linje med endast små variationer
mellan åren. I Fårösundskolans upptagningsområde förväntas
en liten ökning på 15-20 elever i år 7-9. Inom Romas upptagningsområde förväntas antalet ligga konstant och öka med ett
20-tal i årskurs 7-9. I Klinte spås en ökning med ett 30-tal i F-6
och ett 20 tal inom 7-9. Även på Sudret förväntas en ökning
inom skolåldrarna. Inom F-6 med ett 15-tal och 7-9 med ett
30 tal. Inom Visby norr förväntas de boende i området minska
med ca 60 elever i F-6 och öka med ca 30 inom årskurs 7-9.
Inom Visby södra prognosticeras en ökning inom både F-6 och
36 Det har efter färdigställandet av denna rapport kommit ytterligare en prognos för
2019-2029 som anger att ökningen av antalet barn är något mindre än i Befolkningsprognos 2019-2028.
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7-9 - ca 40 fler inom de yngre åren och ca 90 på högstadiet.

Skolplacering och fria skolvalet
Eleverna på Gotland erbjuds och är garanterad en skolplacering inom det elevupptagningsområde man bor i, men kan
välja annan skola genom det fria skolvalet37 men då i mån
av plats. Det är skolans rektor som beslutar om en elev utanför upptagningsområdet kan beredas plats. Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen rapporterar årligen till nämnden om
resultaten från årets skolval til förskoleklass. Skolvalet 2019
till förskoleklass följer samma trender som tidigare år där ca
15 procent väljer en fristående grundskola. Förvaltningen har
inte kunnat se någon tendens kring att skolvalet bidrar till
ökad skolsegregation på Gotland, även om så är fallet i storstadsområdena i Sverige38. I denna rapport har vi däremot tidigare beskrivit hur exempelvis föräldrars studiebakgrund och
migrationsbakgrund påverkar studieresultat. Inför skolvalet
till årskurs 7 kan förvaltningen se en tendens att elever söker
sig till de två högstadieskolorna i Visby. Det handlar om ungefär tio procent av årskullen motsvarande knappt 60 elever.
Det finns ett antal faktorer som påverkar valet av förskola och
grundskola. I den enkätundersökning som förvaltningen genomförde vecka 10 värderade vårdnadshavarna både inom förskola och grundskola att känna sig trygg med verksamheten
som den viktigaste faktorn39. Eleverna värderade främst lärarna
är duktiga på sina ämnen och bra på att lära ut. Detta gäller
både de äldre och yngre åldrarna40. Då svarsfrekvensen var låg
bland vårdnadshavare, kommer förvaltningen att göra ett nytt
försök under senvåren.

Gotlands fristående anordnare av grundskola
och förskola
I Region Gotland finns fem fristående grundskolor med fyra
37 som infördes 1992
38 Att undersöka frågan om skolsegregation har inte ingått i utredningsuppdraget.
39 Då svarsfrekvensen var låg - ca tio procent, kommer den att genomföras ytterligare
en gång under april för att få ett bredare svarsunderlag.
40 Se bilaga 5

huvudmän); Atheneskolan Pysslingen Visby, Atheneskolan
Pysslingen Fardhem, Guteskolan, Orionskolan och Montessoriskolan Gotland. Elevbyten till de privata alternativen har
varit kontanta de senaste åren. Under läsåret 2019/20 finns
det totalt 924 elever i fristående skola från förskoleklass upp
till årskurs 9. I fristående förskolorna finns 609 barn samt
ytterligare tio barn inom fristående pedagogisk omsorg.

Behovet av förskoleplatser
Placeringen av barn i förskola styrs inte av upptagningsområden utan av vårdnadshavarnas önskemål och kötid. Därför är
det mycket svårt att göra prognoser på enhetsnivå. Men ofta
är det geografisk närhet som styr valet av förskola och därför
är det logiskt att titta på de prognosticerade barntalen utifrån
skolornas upptagningsområden: Fårösund, Slite, Roma, Klinte, Sudret, Visby norra och Visby södra.
Platsbehovet i förskolan utgörs inte till 100 procent av åldersgruppen 1–5 år. Att det finns fristående förskolor påverkar
antagandena som görs i prognosen. Prognosen omfattar det
totala antalet barn som beräknas födas samt vara i åldern 1–5
år inom respektive geografiskt område snarare än ett antal
platser som behöver tillgodoses av våra kommunala förskolor.
Sammantaget för hela Gotland ges en svag positiv utveckling
av antalet barn som föds per år. Gotland går från beräknat
550 födda år 2020 till ett beräknat antal om ca 560 år 2028.
Inom åldersspannet 1–5 år, som är de som antas behöva plats
i förskolan, beräknas ökningen gå från 2 973 barn år 2020
till 3 095 barn år 2028 - dvs en ökning på totalt ca 110 barn
i detta åldersspann. Knappt 100 av dessa förväntas i de två
områdena Visby norra och Visby södra och merparten av återstoden i Romaområdet. Totalt sett bedöms inte barnantalet de
närmsta åren att öka mer än vad förskolan kan hantera inom
befintliga förutsättningar. Dock uppstår en utmaning när barnen bor på platser där förskolorna är underdimensionerade.
Fårösund

Upptagningsområdet Fårösund, som består av förskoleenheterna i Fårösund och Lärbro, prognosticeras en så gott som
rak linje vad gäller antalet barn i åldern 0–5 år. Antalet som
beräknas födas per år fram till och med år 2028 ligger på 25
barn och i åldersspannet 1–5 år, som är de som antas behöva
plats i förskolan, är antalet svagt ökande från 143 barn år
2020 till 147 barn år 2028.
Slite

Upptagningsområdet Slite, som består av förskoleenheterna
i Slite, Stenkyrka och Fole, prognosticeras också en så gott
som rak linje vad gäller antalet barn i åldern 0–5 år. Antalet
som beräknas födas per år fram till och med 2028 beräknas
ligga näst intill konstant på knappt 45 barn från år 2020 till
och med år 2028. I åldersspannet 1–5 år, som är de som antas
behöva plats i förskolan, är antalet också så gott som konstant
runt 232 barn med en liten topp år 2021 på 237 barn. Åren
2022 till 2028 ligger antalet så gott som konstant på 232 barn.

Roma

Upptagningsområdet Roma, som består av förskoleenheterna
Roma/Skogsgläntan, Roma/Kungsallén, Dalhem, Endre och
Vänge, prognosticeras en viss ökning vad gäller antalet barn i
åldern 0–5 år. Antalet som beräknas födas per år fram till och
med 2028 ligger konstant på knappt 80 barn. Dock är antalet
barn i åldersspannet 1–5 år, som är de som antas behöva plats
i förskolan, något ökande från ca 400 barn år 2020 till ca 420
barn år 2028.
Klinte

Upptagningsområdet Klinte som består av förskoleenheterna
Klintehamn och Sanda, prognosticeras ligga konstant men
med en liten topp under 2022 vad gäller åldrarna 1–5 år.
Antalet som beräknas födas per år fram till och med 2028
ligger konstant på ca 45 barn. Dock har alltså antalet barn
i åldersspannet 1–5 år, som är de som antas behöva plats i
förskolan, en liten topp under 2022 med 258 barn jämfört
med övriga år där antalet barn beräknas vara konstant ca 250
fram till och med år 2028.
Sudret

Upptagningsområdet Sudret, som består av förskoleenheterna Hemse/Högby, Hemse/Mullvaden, Hemse/Tallen, Garda,
Stånga, Havdhem och Öja, prognosticeras en så gott som rak
linje vad gäller antalet barn i åldern 0–5 år. Antalet som beräknas födas per år fram till och med 2028 ligger konstant på
ca 60 barn och antalet barn i åldersspannet 1–5 år, som är de
som antas behöva plats i förskolan, beräknas öka något från
knappt 350 år 2020 till ca 355 barn år 2028.
Visby norra

Upptagningsområdet Visby norra (Solbergalinjen), som består
av förskoleenheterna Asken, Blå huset, Forellen, Humlan (inklusive specialavdelningen Heden/Myggan), Klubbsvampen,
Linden, Persgränd, Storken (inklusive Storkens språkförskola),
Vitkålen och Väskinde, prognosticeras en viss ökning vad gäller antalet barn i åldern 0–5 år. Antalet som beräknas födas per
år fram till och med 2028 bedöms en svag ökning från ca 135
barn 2020 till ca 140 barn 2028. I åldersspannet 1–5 år, som
är de som antas behöva plats i förskolan, förväntas också en
viss ökning från ca 750 barn år 2020 till ca 775 barn år 2028.
Visby södra

Upptagningsområdet Visby södra (Södervärnslinjen), som
består av förskoleenheterna Bogen, Bryggaren, Bullerbyn,
Eskelhem, Glasmästaren, Kabyssen, Västerhejde/Korallen,
Västerhejde/Torpet, Myran, Skräddaren, Törnekvior och Visborgsstaden, är det område som prognosticeras den största
ökningen vad gäller antalet barn i åldern 0–5 år. Antalet som
beräknas födas per år fram till och med 2028 bedöms gå från
ca 160 barn år 2020 till ca 170 barn år 2028. I åldersspannet
1–5 år, som är de som antas behöva plats i förskolan, förväntas
en ökning från ca 850 barn år 2020 till ca 920 barn år 2028.
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Lokalsituationen i förskola och grundskola
Det finns ingen lagstiftning som reglerar antal kvadratmeter
för barns och elevers innemiljö, varken i förskola eller grundskola. Varje huvudman ansvarar för att lokalytan är tillräcklig
ur ett arbetsmiljöperspektiv och ett pedagogiskt perspektiv.
Tidigare rekommenderade Socialstyrelsen 7,5 kvadratmeter
pedagogisk inomhusyta för barn i förskola. I dag utgår många
kommuner från ett riktvärde på ca 10 kvadratmeter lokalarea
(LOA) per barn eller elev i förskola och grundskola. LOA anger den totala lokalytan av de rum och utrymmen som krävs
i en förskola eller skola för att kunna bedriva verksamheten.
I LOA ingår t.ex pedagogiska ytor för förskola, klassrum,
grupprum, specialsalar, bibliotek, arbetsrum, pausrum, toaletter, matsal, storkök, förråd, personalutrymmen och kommunikationsytor. De ytor som inte ingår i LOA är teknikutrymmen.De riktvärden som finns ska ses som vägledande
vid planering och byggande av nya förskolor och skolor och
tillämpas, om möjligt, normalt sett även vid tillbyggnad och
anpassning av befintliga förskolor och skolor.
Stora och små ytor

Den förskola som har det lägsta värdet är Garda förskola med
7,1 kvm per barn. Högst har Slite förskola med 15,4 kvm
per barn. Hemse Högby förskola som vid mättillfället hade
endast en helt nystartad avdelning med ytor som är planerade
för inledningsvis två avdelningar och till slut tre. De hade vid
tillfället 15,8 kvm per barn.
Snittet för alla förskoleenheterna var vid mättillfället 11,6
kvm per barn. Den sammanlagda lokalytan är på knappt
24 000 kvm. Rent teoretiskt skulle detta ge en kapacitet för att
ha ca 2 400 barn i verksamheterna. Inskrivna vid mättillfället
var ca 2 100 barn - med andra ord fanns en överkapacitet rent
lokalmässigt motsvarande drygt 300 barn41. Förvaltningens
bedömning kring maximal kapacitet är ca 2 500 barn. Detta
skulle också ge ett snitt på ca 10 kvm per barn.
41 Det är fler barn inskrivna på våren, vilket gör att överkapaciteten endast är ca 150200 barn
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Västerhejde skola hade det lägsta talet med 8 kvm per elev
och Öja skola hade det högsta värdet med 43,4 kvm per elev.
Snittet på grundskolan var 18,1 kvm per elev. Det totala kvadratmetertalet för Gotlands grundskolor är ca 93 000 kvm.
Med måttet 10 kvm per elev skulle då vår totala kapacitet ligga
på drygt 9 300 elever mot den faktiska siffran 5 473, dvs en
överkapacitet motsvarande ca 4 000 elever eller ca 41procent.
Förvaltningens bedömning av maximalt antal elever på enheter är dock 7 820 vilket skulle ge en snittyta på ca 12 kvm
per elev42.
Det finns överytor

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns ytor som
inte utnyttjats fullt ut. Framförallt inom grundskolan. Variationerna i hyra per elev är också stora per skola, men här
beror det delvis på två olika faktorer. Dels om, och i så fall när,
förskolan eller grundskolan är om eller tillbyggd och dels hur
många barn/elever det går på enheten i förhållande till storleken på densamma. Detta gör alltså att kvadratmeterkostnaden per barn/elev varierar starkt. Här utmärker sig nybyggda
Törnekvior förskola med sina 28 947 kronor per barn och år.
I övrigt är det Slite förskola som ligger på en kostnad på drygt
24 000 kronor per barn. Undantaget är likt tidigare Hemse
Högby förskola som även i detta fall bär en hyra för motsvarande fler avdelningar än vad man vid mättillfället hade.
Lägst lokalkostnader per barn hade Roma förskola/Skogsgläntan med 6 186 kronor följt av Väskinde förskola med
6 282 kronor. Inom grundskolan ligger Kräklingbo överlägset
högst med sina dryga 53 000 kronor per elev och år följt av
Solklintsskolan med knappa 32 000 kronor per elev och år.
Allra lägst kostnad hade Humlegårdsskolan med 4974 kronor
följt av Alleskolan med 6 081 kronor.
När det gäller förskolorna kan konstateras att flertalet är bygg42 Samtliga förskolors och grundskolor lokalytor finns angivna i bilaga 1-2 tillsammans med andra mått.

da under perioden 1960-talet till 1980-talet och är relativt likartade både vad gäller byggnadernas standard och underhåll.
Undantag utgörs av bl.a annat Förskolan Törnekvior som
byggdes och togs i bruk 2017/18. Många av lokalerna har
under de senaste åren fått planerat underhåll av ytskikten och
verksamheterna har då också gjort vissa anpassningar av lokalerna för att få en mer funktionell och modern lärmiljö. Vissa
lokaler utmärker sig åt det negativa hållet vad gäller innemiljö
(exempelvis Visborgsstaden) och det kan då både handla om
att lokalernas utformning är omodern eller behov av ytskiktsrenovering. Gamla tiders syn på barnomsorg kan tydligt ses i
våra två äldsta enheter Persgränd förskola och Visborgsstadens
förskola. Renovering följer till stor del teknikförvaltningens
underhållsplan som utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
har möjligheter att vara med och prioritera till viss del.
Läroplanen för förskolan (Lpfö 18) om fysisk aktivitet och
miljöer

• Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter
och vistas i olika naturmiljöer.
• Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva.
• Barnens lärande kan bli mångsidigt och sammanhängande
om arbetssätten varierar och miljön är utmanande och stimulerande samt lockar till lek och aktivitet.
• Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen, både utomhus och inomhus och i varierande miljöer.
Utomhusmiljön är viktig

Barn mår bättre och är friskare vid utomhusvistelse jämfört
med att vara inomhus. Förskolor som har en rymlig utemiljö
med träd, buskage och kuperad terräng ger även barnen en
ökad möjlighet till fysisk aktivitet. Barnens koncentrationsförmåga förbättras, och lek och motorik utvecklas på ett positivt sätt. En bra utemiljö ger extra möjligheter för social,
emotionell och kognitiv utveckling hos barnen vilket enligt
Folkhälsoinstitutet minskar risken för psykiska problem hos
barnen. Boverket har tagit fram allmänna råd och där uppges för förskolans del att ett rimligt mått kan vara 40 kvm
per barn i friyta. Forskning visar att den totala storleken på
friytan bör överstiga 3 000 kvm. På en gård som är mindre,
oavsett antal barn, kan en barngrupp få svårt att utveckla lek
och socialt samspel på ett sätt som tillgodoser deras behov43.
Den yta som finns som riktvärden avseende förskolors utemiljö varierar dock mellan 20 och 40 kvm per barn beroende
på utemiljöns kvalitet. Förskolorna på Gotland har i de allra
flesta fall en god utemiljö för lek och fysisk aktivitet.
I denna utredning har inte fastigheternas/gårdarnas storlek utretts. Detta skulle gett en skev bild av verkligheten då
många av Gotlands förskolor ligger i direkt anslutning till
park, skog eller andra grönytor. Vissa förskolor delar också
43 Mårtensson. F, C. Boldemann. M, Söderström, M, Blennow, J-E. Englund, och P.
Grahn. ”Outdoor Environmenta Assessment of Attention Promoting Settings for
preschool children – part of salutogenic concept.” Health and place 15, nr 4 (2009):
11491157.

i viss mån gård med intilliggande grundskola. Utmärker sig
allra mest gör nog även här Persgränd förskola. Detta är i sig
inte konstigt då förskolan har sin placering i Visby innerstad.
Gården som finns är liten men funktionell och relativ närhet
finns ändå till andra grönområden.
Lärmiljöerna varierar

Kvaliteten på grundskolornas lokaler varierar kraftigt. Många
lokaler håller hög kvalitet och är ändamålsenlighet ur ett pedagogiskt perspektiv. Exempelvis Solbergaskolan, Gråboskolan och Garda skola. Andra skolor har betydligt sämre lokalmässiga förutsättningar. Exempel på detta är Sanda skola,
Stånga skola och Vänge skola. Till stor del beror skillnaderna
på storleken och när skolorna är byggda. De mer nybyggda
skolorna har i högre utsträckning en bra pedagogisk miljö
med grupprum, avdelningsmöjligheter och bra ytor för pedagogisk personal. Graden av specialsalar för praktisk/estetiska ämnen så som slöjd, musik och bild är också högre på
de större skolorna. Det hänger ofta samman med att dessa
enheter också har undervisning för elever i de högre åldrarna
(högstadium) där kraven varit högre under en längre tid.
Avsaknad av specialsalar innebär resor för eleverna

Skolor som saknar specialsalar får som följd en högre grad
av elevrelaterade resor under dagtid för att nyttja sådana salar eller har undervisningen i ordinarie klassrum, något som
dessvärre motverkat likvärdighet och kvalitet. Mer om detta
finns att läsa i stycket kring elevrelaterade resor/skolskjutsar44.
Nämnas här kan ändå att fem av våra 31 grundskolor saknar
idrottshall på gångavstånd. Vad gäller just idrottsämnet har
behovet av idrottshallar ökat i och med den utökade timplanen på 100 timmar i ämnet idrott och hälsa i årskurserna 6-9.
Högstadieskolorna i Roma och Solbergaskolan i Visby utmärker sig, då det är mycket svårt att få tillgång till idrottssal.
Sexton enheter har slöjdmöjligheter på den egna skolan och så
44 Siffror kring elevrelaterade resor återfinns i bilaga 2.
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gott som endast högstadieskolorna har lektionssal/salar inredda för musikundervisning. Nämnas kan i sammanhanget att
konsultföretaget SWECO:s analys för Tyresö kommun från
år 201445 satte ett skallkrav på tillgång till salar för bibliotek,
musik, bild, slöjd, hemkunskap, naturvetenskapliga ämnen,
grupprum samt lärararbetsplatser utöver ordinarie lektionssalar för alla skolor med elever upp till årskurs 6 alternativt
årskurs 9. Skulle Gotland ha motsvarande krav skulle endast
våra sju högstadieskolor uppfylla dessa.
De flesta av grundskolorna saknar större gemensamma ytor
som t.ex aula där barnen kan samlas vilket delvis beror på att
många är byggda under en period då klassrumsundervisning
var rådande som pedagogisk metod. Detta medför även att
det på flera av skolorna också råder brist på såväl grupprum
som lärarararbetsplatser. Sådana är önskvärda för att främja
flexibilitet i undervisningen, men även samverkan i lärarlag.
Lärarna har istället på flera håll sin lärararbetsplats vid katedern i det egna klassrummet. Som exempel kan här nämnas
Sanda och Vänge som så gott som saknar grupprum och inte
har någon egentlig yta avsatt som gemensam arbetsyta för pedagogisk personal. Rent ytskiktsmässigt har flera enheter fått
underhållsarbeten utförda relativt nyligen. Terra Nova och S:t
Hans pågår och Högby står på tur. Enheter som behöver är
bl.a Vänge och delar av Öja.
Mer än tio grundskolor har allvarliga lokalbrister genom att
de inte lever inte upp till Hälso- och sjukvårdslagen gällande
exempelvis golvyta, avstånd till syntavla, tillgång till rinnande
vatten samt ljudisolering (för att sekretessens skull).
Utomhusmiljön på öns grundskolor får se som god. Motsvarande bedömning som görs i förskolan ger grundskolan
ett riktvärde på 30 kvm per elev och en total friyta som bör
överstiga 3 000 kvm. Inte heller här har någon undersökning
gjorts av storleken på öns skolgårdar, men bland de minsta
är S:t Hansskolan som har en total tomtarea på 4 288 kvm
varav skolgården är ca 2200 kvm exklusive tomten ”Ödis”
som finns i anslutning till skolan. Yta där är ca 600 kvm, dvs
totalt ca 2800 kvm. Många av skolorna, framförallt de utanför
Visby ligger i direkt eller nära anslutning till park eller skog.
Dessa kan normalt sett inte nyttjas under rasttid men finns
ändå som en fördel när det kommer till möjligheterna att lära
i och av naturen.
Sammanfattningsvis kan konstateras att olikheterna är stora. Både vad gäller tillgång till specialsalar, rum för delning
av grupper och större samlingsmöjligheter men också i förutsättningarna för olika personalgrupper. Främst avses här
möjligheter för specialpedagoger, speciallärare och barn- och
elevhälsans personal som alla har en viktig och stödjande roll
i elevarbetet i främst grundskolan men till viss del även i förskolan. Alla skolenheters specifika förutsättningar finns redovisade rapportens del 2 och i de jämförande bilagorna 1 och 2.
Den nuvarande lokalplaneringen och behoven framåt finns
45 2014 BUN 0069, Tyresö kommun.
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beskrivna i barn- och utbildningsnämndens strategiska plan
och budget 2021-202346. I denna förutspås en brist på skollokaler i Visby med ca 14 klassrum och i Roma med två
klassrum. Även denna prognos kommer att förändras utifrån
uppdaterade befolkningsprognoser.

Hur ser det ut med måltider och städning?
Städningen på alla Region Gotlands förskole- och grundskoleenheter utförs av regionens interna service för detta (genom
regionstyrelseförvaltningen). Skillnaderna i kostnader för
städning kommer sig dels av hur många barn eller elever det
är per enhet men kan i viss mån också bero på hur lättstädad
enheten är. Detta hänger i sin tur ihop med när och hur enheten är byggd och/eller renoverad. Högst städkostnad inom
grundskolorna har Kräklingbo skola med 7 186 kronor per
elev och år och lägst har Stånga skola med 1 684 kronor per
elev och år. Inom förskolan ligger Törnekvior högst med 5
242 kronor per barn och år och lägst har Väskinde förskola
med 1 348 kronor per barn och år47.
Kostnaderna för måltider utgörs av alla inberäknade kostnader som respektive produktionskök bär. Dvs lokaler, personal, transporter till respektive enhet inom kökets område men
självklart också råvarukostnaderna. Organisationen består av
25 kök som levererar mat till de 74 enheterna. Dyrast är köket
i Kräklingbo skola med en produktionskostnad på 109 kronor per tillagad måltid och lägst har enheterna som får maten
från Tjelvarskolans kök där varje tillagad portion 2019 kostade 36,1 kronor48.
Nämnas kan att det just nu pågår en parallell översyn av
Region Gotlands måltidsorganisation49.

Digitaliseringen i förskola och grundskola
Alla barn och elever ska få en mer likvärdig möjlighet utveckla
en digital kompetens. Skolans uppdrag omfattar därför att
stärka barnens och elevernas digitala kompetens. Detta som
en förberedelse inför ett liv som medborgare i en digitaliserad
värld. Därför har läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för
grundskolan förändrats från och med 1 juli 2018.
Som ett led i förändringarna har utbildnings- och arbetslivsförvaltningen tagit fram en lokal handlingsplan för digitaliseringen av den kommunala skolan på Gotland för åren
2018–202250. I handlingsplanen anges ambitionen att ”Barn,
elever, deltagare och medarbetare ska ha ändamålsenlig och
likvärdig tillgång till digitala verktyg och resurser i syfte att
förbättra utbildningen och effektivisera verksamheten.”
I Region Gotlands förskolor är digitala verktyg en naturlig del
av det dagliga lärandet och utforskandet för barnen. Digitala verktyg används på ett medvetet sätt som gynnar barnens
46 Strategiska plan och budget 2021-2023 - BUN 2020/6.
47Se bilaga 1 och 2.
48 Måltidskostnaderna finns redovisade i bilaga1 och 2.
49 Syftet är att identifiera och initiera förändringar i organisation och lokalisering av
verksamhet som kan bidra till ökad effektivitet och kostnadsminskningar i den samlade måltidsverksamheten.
50 Handlingsplan för digitalisering 2017-2022

lärande. Alla förskolor använder lärplattor, men lärplattorna
finns i lite olika täthet per enhet.
Några korta aktuella fakta om digitaliseringsläget just nu

• 1-till-151 datorer är etablerat i alla grundskolornas i årskurs 7-9 och 90 procent av grundskolor F-6 har 1-till-1
idag och uppnår förmodligen 100 procent till år 2021.
• Alla pedagoger som undervisar i årskurs F-9 har lärplatta
och/eller dator.
• Alla skolor har trådlöst nät.
• Digitala klassrum är utbyggt i stor omfattning, men kvaliteten varierar.
• Digital kompetensutveckling pågår kontinuerligt. Exempelvis i STL (Skriva till lärande52), Office365 generellt
och just nu särskilt aktuellt i Teams i Office 365 samt
Skype. Båda för fjärr och distansundervisning.
• DIGU-team (tidigare kallat IKT-team) finns centralt på
förvaltning som omfattar IT-strateg, systemförvaltare, systemadministratör, IT-pedagog och verksamhetsutvecklare.
• Ca 400 pedagogiska appar används för undervisning i
nuläget och en översyn av utbudet pågår.

Ekonomiska aspekter på förskola och
grundskola
I det uppdrag som barn- och utbildningsnämnden fått från
regionfullmäktige framgår att nämnden ska utreda framtidens skolorganisation på Gotland utifrån en kostnadsbild
som närmar sig referenskostnaden. Referenskostnaden bygger
på kostnadsutjämningen och indikerar vad respektive verksamhet borde kosta, enligt kostnadsutjämningssystemet, om
kommunen bedriver den med genomsnittlig ambitionsnivå
och effektivitet.

Så här såg kostnadsutvecklingen ut åren
2014–2018
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen tog hösten 2019
fram en rapport gällande kostnadsjämförelser för åren 2014–
201853. I rapporten återfinns bl.a kostnadsutvecklingen
under den aktuella tidsperioden för förskola, förskoleklass,
fritidshem och grundskola. Det finns även jämförelser mellan
Gotland och tre jämförelsegruppers kostnader. Grupperna är
samtliga kommuner, liknande kommuner samt kommungruppen.
I diagrammen till höger framgår kostnadsutvecklingen i de
olika skolformerna på Gotland och en jämförelse med ett
genomsnitt för de tre jämförelsegrupperna.

51 En dator per elev
52 STL är en vetenskapligt beprövad modell som stödjer lärares undervisning och
elevers lärande med digital teknik. Modellen har fokus på digitalt skrivande.
53 Rapporten finns i sin helhet som bilaga till detta dokument.

Sammanfattningsvis visar detta att kostnadsutvecklingen har
varit lägre i samtliga skolformer på Gotland än snittet för de
tre jämförelsegrupperna. Störst är förändringen inom gruskoskolan där skillnaden minskat från 17 360 kronor per elev till
1 898 kronor per elev d v s med hela 16 462 kronor per elev.
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Uppdragets utgångspunkt – en kostnadsbild
som närmar sig referenskostnaden
Referenskostnaden bygger på kostnadsutjämningen och indikerar vad respektive verksamhet borde kosta, enligt kostnadsutjämningssystemet, om kommunen bedriver den med
genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet. Referenskostnaden för t. ex grundskolan bygger på nettokostnaden för
grundskola och förskoleklass i riket; andel 6–15-åringar i
kommunen, barn med utländsk bakgrund samt antaganden
om merkostnader för små skolor och skolskjuts. Därutöver
tillkommer del av standardkostnaderna från delmodellerna
löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Värt att
notera är att modellen utgår från att det totalt inklusive de
fristående ska finnas 24 grundskolor på Gotland medan det
faktiska antalet är 37. I vårt eget resursfördelningssystem har
vi för att kunna driva de minsta skolorna lagt till ett stöd för
små skolor på landsbygden. Totalt omfattar stödet 9,7 miljoner kronor.
I rapporten gällande kostnadsutvecklingen för åren 2014–
2018 finns även en beskrivning av hur avvikelsen mot referenskostnaden för respektive skolform har förändrats under
åren 2015–2018. I nedanstående två diagram framgår dels
den procentuella avvikelsen för respektive skolform samt den
faktiska avvikelsen i miljoner kronor.

Sammanfattningsvis har den totala avvikelsen från referenskostnaden i stort sett halverats från 2015 till 2018 då den
minskat från 238,3 miljoner till 123,8 miljoner. Detta har till
största delen skett genom minskade personalkostnader.
Om grundskolan minskade sina kostnader så att man kommer i nivå med referenskostnaden skulle effekten bli en lägre
kostnad per elev än de tre kommungruppernas snittkostnad.
Se nedanstående tabell.

Personalrelaterad statistik
Enligt statistik från Kommun och landstingsdatabasen
(Kolada) har Region Gotland en högre personaltäthet är riket,
framförallt inom förskolan. Kommunala förskolan har under
åren 2008–2018 legat i snitt på 4,7 barn per årsarbetare. År
2017 var det år som personaltätheten var som högst med 4,4
barn per årsarbetare och år 2012 var det år som personaltätheten var som lägst med 5,1 barn per årsarbetare. De senast
publicerade siffrorna var för 2018 och visade då på 4,5 barn
per årsarbetare. De inrapporterade siffrorna för år 2019 publiceras under våren 2020.
Beträffande heltider med förskollärarexamen så hade Sanda
förskola högst andel med 59 procent på en total personalkapacitet på 12,8 heltidstjänster. Strax efter återfinns Öja förskola
som hade 57 procent heltider med förskollärarexamen - på en
total personalkapacitet på fem heltidstjänster. Lägst andel heltider med förskollärarexamen hade Fårösunds förskola med13
procent, där det totala personalkapaciteten är 7,9.
När det gäller antalet elever per lärare i grundskolan på Gotland så visar statistiken från Skolverket att snittet under läsåret
2018/2019 låg på 11,6. Variationerna är stora med det lägsta
värdet på 7,5 elever per lärare (Öja skola F-6) till det högsta
på 18,1 elever per lärare (Humlegårdskolan F-1)54.

54 För alla grundskolors hämförelsesiffror se bilaga 2.
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Hur många förskolor och grundskolor kan
Gotland ha?

Närservice - kartillustration
från servicestrategin

Många kommuner driver många fler skolor än vad utjämningen beräknar att de behöver. I 69 kommuner ligger det faktiska
antalet skolor minst 30 procent över utjämningsmodellens
beräkning, enligt tidningen Dagens samhälle. Kommunerna
i fråga kännetecknas som helhet av att de finns i gles- eller
landsbygd, att de har höga skolkostnader (i genomsnitt sju
procent över referenskostnaden i utjämningssystemet, vilket
motsvarar ca 35 öre i skatteuttag för en snittkommun). Gotland tillhör en av dessa. I skatteutjämningen baseras beräkningarna på att det på Gotland skulle finnas 24 grundskolor.
För närvarande har Gotland 36 kommunala grundskolor (exklusive tre resurskolor, men de fem fristående grundskolorna
inräknade). Merkostnaden för att ha fler skolor än Region
Gotland får bidrag för står Gotlands skattebetalare för. Ambitionen hos gotländska politiker är att hela Gotlands ska leva.
Därför har Region Gotlands i sitt eget resursfördelningssystem (som bygger på elevvolymer) lagt till ett stöd för små
skolor på landsbygden, som nämns på föregående sida.
Enligt modellen i utjämningssystemet börjar merkostnader
uppstå vid 130 elever i årskurs 7–9 och vid 80 elever i årskurserna F–6. Kostnaden per elev i de lägre årskurserna beräknas
ligga på 195 000 kronor per elev i skolor med mindre än 25
elever. Jämför med 73 000 kronor per elev i skolor med minst
150 elever55. ”Utjämningen av grundskolan är en av de tyngsta delarna i kostnadsutjämningen. Helt avgörande för kommunens utfall är andelen grundskolebarn bland invånarna.”
En tidigare utredning till regeringen56 gör gällande att 200
elever på en skola för årskurs 1-5 och 400 elever på en skola
för årskurs 6-9 är ”optimal” skolstorlek ur ekonomisk synvinkel. Vid ett elevantal under 100 uppstår merkostnader, säger
utredningen.
Grundläggande för hur många skolor det ska finnas och var
de ska ligga är hur lång skolväg eleverna kan ha för att få en
rimligt lång skoldag.

Servicestrategins ambitionsnivåer kring
förskolor och grundskolor
År 2018 antog regionfullmäktige servicestrategin ”Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland”. Strategins ambitioner omfattar även förskole- och grundskoleverksamheten.
Målet med strategin är att säkerställa att Region Gotlands
service utvecklas så att den bidrar till en långsiktigt hållbar
regional utveckling, där hela Gotland ska vara attraktivt för
boende, besökare och näringsliv.
Strategin fastställer vilken typ av service som ska finnas tillgänglig för olika geografiska serviceområden. Allt detta under
förutsättning att kvaliteten kan säkerställas. I serviceområden

med ”Närservice” ska förskola finnas samt grundskola från
förskoleklass upp till årskurs 6. I serviceområdena ”Fyra väderstreck” ska skola med högstadium finnas tillgängliga - dvs
årskurs 7-9.
Om man sammanställer dagens antal skolor utifrån servicestrategins karta för ”Närservice” så finns det i alla områden,
med undantag för Sudret och Östergarnslandet, fler skolor
än vad servicestrategin ”kräver”. Om man teoretiskt omvandlar antalet till minsta möjliga enligt strategin kommer man
väldigt nära utjämningssystemets siffror, detta under förutsättning att det är en grundskola per område i alla områden
förutom Visby. När det gäller högstadieskolor så finns det
idag tio på ön varav tre fristående. Servicestrategins ”Fyra vädersträck” lägger lägstanivån till en högstadieskola per väderstreck (område). I dagsläget innebär det att Gotland har en
högstadieskola ”för mycket” på norra Gotland och fem ”för
många” i det västra området.
Det finns inte för förskolan - som inom grundskolan - något utjämningssystem att jämföra med. Det är också så att det redan
idag finns ett område (Österganslandet) som enligt servicestrategin bör ha förskola, men där saknas kommunal förskola. Istället
finns fristående förskola i området. Det finns inte heller någon
egentlig överkapacitet inom kommunal förskola på Gotland. Detta sammanvägt gör att ett motsvarande resonemang som inom
grundskolan blir omöjligt. Dock kan man sammanfattningsvis
konstatera att strategins ambitioner rörande förskola uppfylls väl.

55 Artikel i Dagens samhälle 2020-01-30.
56 Likvärdiga förutsättningar - Översyn av den kommunala utjämningen - SOU
2011:39.
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Fyra väderstreck - kartillustration
från servicestrategin

Restiderna i nuläget

Idag överskrids de angivna maxtiderna i några enstaka fall.
Det handlar om sju elever och i en riktning. Detta motsvarar
ca 0,4 procent av de som åker skolskjuts.
F-6

7-9

Restid över 60 min i 0
ena riktningen

7

Restid över 60 min i 0
båda riktningarna

0

Restid över 45 min i 71
ena riktningen

-

Restid över 45 i
båda riktningarna

-

18

Vissa mönster i restiderna för skolskjutsarna framträder vid en
analys. Bl.a. blir det tydligt att elever som bor i Gothem har
en relativt lång restid. Även boende på Fårö har en ganska lång
restid. 10 elever, alla boende på Fårö, av de 45 som har skolskjuts till Fårösundskolans F-6 har en restid på över 45 minuter.
Några två gånger per dag. Det är dock ingen boende på Fårö
som har mer än 60 minuter. Havdhem skola har totalt 60 elever
som åker skolskjuts. Elva av dessa har längre än 45 minuters
restid en gång per dag och alla dessa bor i Hablingbo eller Rone.

Skolskjutsning och skälig tillgänglighet i tid
På Gotland åker ca 1 800 elever skolskjuts varje dag. Varje
kommun är enligt skollagen skyldig att anordna kostnadsfri
skolskjuts med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos elev eller någon annan särskild
omständighet. Förutom Skollagen regleras skolskjuts genom
barn- och utbildningsnämndens riktlinjer för skolskjuts.
Skolskjuts beviljas inte till och från fritidshemmet. Rätt till
skolskjuts gäller inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem
i (hemskolan) eller elever som går i annan kommuns grundskola. Elever som inte har beviljats skolskjuts kan få åka med
i skolskjuts i mån av plats och om befintlig hållplats används.

Sexton elever boende i Träkumla och Stenkumla har mer än
45 minuters restid en gång per dag. De åker till dels Lyckåkerskolan och dels Södervärn och den totala numerären med
skolskjuts till dessa båda skolor är 62 elever i år F-6. 13 av 60
resande med skolskjuts till Romaskolans F-6 har mer än 45
minuters restid en gång per dag. Elva av dessa bor i Hogrän.
Av 122 elever till Västerhejde skola är det tio som har mer än
45 minuters restid. Det är lätt att tänka att eleverna i våra mest
perifera skolor Öja och Kräklingbo skulle ha längst restid. Så
är dock inte fallet då ingen av eleverna i dessa två skolor åker
över 45 minuter.
De sju elever i årskurs 7-9 som har mer än 60 minuter restid
en gång per dag är fördelat enligt följande:

En kommun är skyldig att pröva behov av skolskjuts från båda
vårdnadshavarnas adresser endast när barnet bor lika mycket
hos vardera föräldern. Alla elever som valt sin hemskola erbjuds skolskjuts utifrån det regelverk som barn- och utbildningsnämnden beslutat.

• Två elever i Hangvar som åker till Fårösundsskolan.
• En elev som bor i Östergarn och en som bor i Buttle båda åker till Romaskolan.
• Två elever som bor i Stenkyrka och en elev som bor i
Tingstäde - alla åker till Solklintsskolan i Slite.

Det finns inga nationella rekommendationer kring restider
med skolskjuts utan det är upp till varje kommun att besluta
vad som är rimligt. Barn- och utbildningsnämnden har fastställt att maximal restid till respektive från skolan ska vara
högst 60 min för elever i förskoleklass till årskurs 9. Restiden
ska endast i undantagsfall överstiga 60 minuter. Målsättningen är att väntetiden före hemfärd från skolan efter skoldagens
slut inte ska vara längre än 60 minuter.

I sammanhanget kan nämnas att forskning visar att hur elever
färdas till och från skolan har betydelse för deras välmående och
påverkar deras studieresultat. I studien ingår nästan 400 barn
i årskurs 4, 6 och 8 från värmländska skolor. Slutsatsen som
dras av studien är att barns restid spelar roll för deras prestation
i skolan. Men samtidigt är barn som är aktiva på vägen till

28 | Region Gotland

skolan - t.ex pratar med andra - piggare, nöjdare och presterar
bättre i skolan. Allra bäst är det att låta barnen cykla, gå eller åka
skolskjuts till skolan, menar forskaren bakom studien57.

Prognosen för skolskjutsar
För skolskjutsarna på Gotland prognostiserar utbildningsoch arbetslivsförvaltningen en mindre ökning fram till 2028.
Läsåret 2018/19 fanns 6419 elever i årskurs F-9 varav 1779
hade rätt till skolskjuts. Mängden skolskjutsar är helt beroende av skolorganisationen, den demografiska utvecklingen, var
familjerna är bosatta och om familjer väljer annan skola än
hemskolan genom det fria skolvalet.
Volymer och aktuell prognos

Skolskjutstrafiken för år 2019 omfattar ca 1,1 miljoner km
(inklusive fram- och tillbakakörning med tom buss) eller
990 000 km (exklusive fram- och tillbakakörning). Detta kan
jämföras med 1,5 miljoner km (exklusive fram- och tillbakakörning) per år före år 2012.
Elevökningen till år 2028 är ca sju procent och utbildningsoch arbetslivsförvaltningen uppskattar att ökningen för skolskjutsar är proportionell med 50 procent av den prognostiserade elevökningen. Detta beroende på att de flesta elever inte
påverkar rutterna då de ofta bor längs med befintliga rutter.
För läsåret 2019/20 har elektronisk ansökan om skolskjuts
införts och det påverkar volymen beslut samt en del linjedragningar.

Inför år 2020 har Region Gotland genomfört en upphandling
av allmän linjelagd kollektivtrafik och särskild kollektivtrafik
i form av skolskjutsar. Det nya avtalet58 omfattar både skolskjuts och linjetrafik - något som är ovanligt. (Normalt sett
ansvarar region/län för linjetrafik och kommunerna för skolskjuts.) Detta ger möjlighet att samordna fordon och chaufförer vilket ökar flexibiliteten. I avtalet för både taxi och bussar
kan Region Gotland nyttja det fordonsslag som passar bäst.
Detta kommer alltså att ge möjlighet att kapa ”svansarna”
inom upptagningsområdena och med det korta restiderna för
de som bor längst bort då deras bussresa kan ersättas av taxi.
En faktor som servicestrategin pekat ut är utvecklingen av
skolskjutsverksamheten med nya och utvecklade rutter som
kan kompensera ökade geografiska avstånd till verksamhet.
Detta ger det nya avtalet utrymme för. ”Skälig tillgänglighet
i tid” ses som en viktig utgångspunkt vid strukturella förändringar.
Kostnaden för Trafik 2020 beräknas till 357 miljoner kronor
för treårsperioden dvs 119 miljoner kronor per år. Överenskommelse har träffats mellan barn- och utbildningsnämnden
(BUN) och tekniska nämnden (TN) att BUN betalar 28 procent av totalkostnaden. Detta är baserat på antalet körda kilometer år 2018 av respektive trafikslag. Trafik 2020 kommer
att medföra en kostnadsminskning för BUN på 1 238 000
kronor. BUN har i budget för år 2020 utgått från de gamla skolskjutsavtalen och därför budgeterat totalt 37 miljoner
kronor.
Elevrelaterade resor

Elevernas resande påverkas också av vilka ämnen som är möjliga att läsa i den egna skolan (att lärare i ämnet finns liksom
eventuella specialsalar för ändamålet) och hur ofta eleverna
behöver åka till en annan skola för att få undervisning i ämnet/ämnena - exempelvis slöjd, bild, musik, hemkunskap och
57”Drivers of children’s travel satisfaction” (2018) av Jessica Westman, Centrum för
tjänsteforskning, Karlstads universitet.

58 Det nya avtalet ersätter tidigare avtalet för tätortstrafik Visby, landsbygdstrafiken
på Gotland samt de sju skolskjutsavtalen.
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nisk utrustning, AI-artificiell intelligens, mer datakunskap/programmering i undervisningen)
• Värderingsförändringar (synen på utbildning, yrke, samhälle, individ osv)
• Hållbarhetsfrågor/klimat- och miljöförändringar kommer
att vara centrala för samhället och därmed i undervisningen
• Demografiska förändringar kommer att påverka barn-/
elevtal och tillgång på medarbetare och chefer

idrott59. Även moderna språk är ett ämne som det sker undervisning i på någon av Region Gotlands högstadieskolor,
men då inte på grund av lokalerna utan snarare beroende på
gruppens storlek och lärarnas behörigheter.
Tiden som eleverna reser är mycket olika fördelad. Många
reser inte alls och de elever som har mest tid i buss för denna
typ av resor är eleverna i år 6 i Stenkyrka skola som totalt
åker 120 minuter per vecka. Även eleverna i år 6 i Öja och
Kräklingbo har relativt mycket restid med 95 respektive 80
minuter. Sammanlagt kostade de elevrelaterade resorna drygt
1,5 miljoner kronor 2019. För mer detaljer kring de elevrelaterade resorna60.

Framtidens undervisning och lärande
En frågeställning i direktivet till översynen av förskolan och
grundskolan är vad samhället kommer att ställa för krav på
skolan på 10–15 års sikt. Det kommer att behövas en förskola och grundskola som i framtiden återspeglar den pågående samhällsomvandlingen. Om man överväger den globala
ekonomin, den tekniska utvecklingen och att det finns ett
arbetsliv i snabb förändring, kan man konstatera att detta sannolikt kommer att ställa krav på undervisning och lärande
– bl.a rekommendationerna för hur utbildning bör vara utformad. Den teknisk utveckling kommer utan tvekan att påverka
undervisning och lärande.
Några stora trender som har och kommer ha betydelse för
framtidens förskola och skola är:
• Globalisering som påverkar skolsystemet i stort och vilken kunskapsinlärning som ska ske och vilka resurser som
står till buds
• Digitalisering/teknikutveckling (t.ex mer avancerad tek59 Elevrelaterade resor.
60 Se bilaga 2.
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Oavsett kommande förändringar och framtidens skolsystem
kommer läraren inte att vara mindre viktig i skolan år 2035.
Samhället kommer att fortsätta ha ett intresse av att försöka
styra vad människor lär sig – det finns en nytta med det att det
finns kompetens inom efterfrågade yrkesområden. En slutsats
är att vi måste vara beredda på ett livslångt lärande och att
anpassa oss till förändring genom yrkesbyten. Det kommer
att vara viktigare än någonsin att varje elev har möjlighet att
lägga grunden för just det livslånga lärandet. Ett kvarstående
faktum är att satsning på utbildning kommer att fortsätta vara
en av de främsta vägarna till att utjämna skillnader i människors levnadsvillkor.

Så här har rapporten tagits fram
Arbetet med att ta fram denna rapport - för att bygga upp
samlad kunskap om nuläget i förskolan och grundskolan startade i oktober 201961. Avstämningsmöten kring arbetet
har skett löpande i styrgruppen, politisk referensgrupp och
samverkansmöten. Under arbetets gång har sex informationsmöten genomförts för 1500 medarbetare62 i Region Gotlands
förskolor och grundskolor. Dels för att informera om arbetet
och bakgrunden till att översynen görs och dels för att få en
uppfattning om hur medarbetare tolkar begreppen kvalitet
och likvärdighet samt för att närmare ta reda på synen på en
attraktiv arbetsplats - alla via Mentimeter. Medarbetare har
också fått möjlighet att lämna medskick i form av synpunkter
vid informationsmötena - även detta anonymt via Mentimeter. Medarbetare har även uppmanats komma in med frågor
och synpunkter via särskild e-postbrevlåda. Något enstaka
förslag har kommit in.
Även rektorer i grundskola och förskola har i sina ledningsgrupper prövat frågan kring likvärdighet och kvalitet utifrån
olika perspektiv: föräldern, barnet/eleven, pedagog och rektor.

I samband med sportlovet gick en enkät ut till alla vårdnadshavare inom förskola och grundskola64. Då svarsfrekvensen
endast var tio procent bland föräldrar i förskola och sex procent bland föräldrar i grundskolan öppnades enkäten åter
upp under vecka 17. Den har också gått ut personligt till alla
elever i årskurserna 5-9 och år 1 på gymnasiet. De svarande
har fått värdera ett antal faktorer som är viktigast i den bästa
skola svarande kan tänka sig. I de yngre åren, förskoleklass
till och med år 4, har klasserna svarat gemensamt under ledning av en pedagog. Där är med andra ord svaren framröstade
med hjälp av majoritetsbeslut inom varje klass som besvarat
enkäten. Svarstiden var en dryg vecka för eleverna och sammanlagt cirka tre veckor för vårdnadshavare. Enkäten gick
ut till drygt 4300 vårdnadshavare i förskolan varav 731 har
svarat. Inom grundskolan gick den ut till drygt 10 000 vårdnadshavare varav 1311 svarat. I de yngre åldrarna gick den
ut till knappt 150 grupper där 106 svarat och bland de äldre
eleverna gick den ut till drygt 3 250 elever och 583 svarade.
Då svarsfrekvensen i flera av grupperna är låg kan inte allt för
stora slutsatser dras men de svar som inkommit ligger i linje
med tidigare studier och erfarenheter bland förskolans och
grundskolans personal65. Under maj månad kommer det även
att genomföras djupintervjuer med vårdnadshavare kring de
svar som lämnats.
Merparten av jämförelsetalen i rapportens redovisningsdel
och bilagor är från 2019. I vissa fall 2018 eller läsåret 2018/19
och i några enstaka fall 2020.

Tidplanen för den politiska beslutsprocessen
Nulägesrapporten kommer att presenteras på barn- och
utbildningsnämndens (BUN) arbetsutskott den 31 mars för
att sedan fastställas i BUN 14 april. Därefter börjar arbetet
med att ta fram ett förslag på ny förskole- och grundskoleorganisation.
Kommande organisationsförslaget presenteras på BUN:s
arbetsutskott den 29 september och beslutas 20 oktober. Förslaget går sedan vidare till regionstyrelsen vars arbetsutskott
behandlar förslaget den 11 november och regionstyrelsen
fattar sitt beslut den 25 november. Sedan går förslaget till
förskole- och grundskoleorganisation vidare till regionfullmäktige som får sista ordet i ärendet den 14 december.

Som ett led i kommunikationsinsatserna om översynen har
även nämndpolitiker i barn- och utbildningsnämnden, regionstyrelsen och regionfullmäktige (gruppledare) samt tjänstemän/direktörer vid regionstyrelseförvaltningen deltagit i
praktiska gruppövningar och diskussioner kring begreppen
kvalitet och likvärdighet i förskola och grundskola utifrån
olika perspektiv (enligt ovan)63.
61 Regionstyrelsen beslutade om projektdirektivet för översynen 2019-10-23.
62 januari 2020
63 Workshop 2020-02-07.

64 Översättning till något annat språk än svenska hade inte gjorts vilket delvis kan
försvårat möjligheterna för elever och föräldrar med annat modersmål än svenska.
65 Alla frågor och svar redovisas i bilaga 5.
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Styrgrupp
Styrgruppen för projektet/översynen
av Framtidens förskola och grundskola
består av:
Kristoffer Strehlenert, projektledare,
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Karl-Erik Söderberg, tf utbildningsdirektör, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Lena Gustavsson, avdelningschef för
förskola, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming, avdelningschef för
grundskola, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Jimmy Söderström, ekonomichef,
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Eva Edin, HR-chef, utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen
Bo Eriksson, avdelningschef kvalitet och
utveckling, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Barbro Engström, förvaltningschefssekreterare/kommunikatör, utbildningsoch arbetslivsförvaltningen
My Monzón-Preis, kommunikatör,
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00 vxl
Hemsida www.gotland.se

Sammanfattning
Rapportens del 1 innehåller en beskrivning av den nuvarande organisationen
för Region Gotlands förskola och grundskola (med styrkor och utmaningar), prognoser för barn- och elevtal, den rådande kompetensförsörjningssituationen, elevresultaten, reurser inom barn- och elevhälsan, lokalkapaciteten
och behoven av lokalåtgärder, skolskjutsbehoven och elevernas resande för
att få undervisning i andra skolor med mera. Vi har beskrivit ett läge där det
framåt blir fler barn och elever i verksamheten samtidigt som lärarbristen
ökar. Rapportens del 1 innehåller också en beskrivning av vilka faktorer som
är viktiga för framgångsrika skolor, där rektors viktiga roll i pekas ut i att
dagligen kunna leda verksamheten (dvs vikten av ett nära pedagogiskt ledarskap) samt att lärare behöver kunna arbeta gemensamt för att lägga grunden
för att nå goda elevresultat. Vi beskriver också hur kostnadsutvecklingen
sett ut och de kostnadsavvikelser som finns om man jämför med riket och
jämförbara kommuner.
Utgångspunkten för hur förskolan och grundskolan ska organiseras är
huvudmannens ansvar för barnens och elevernas lärande och kunskapsutveckling . Eleverna har rätt till en likvärdig utbildning med tillgång till
behöriga lärare, elevhälsa och andra resurser är nödvändiga för att skolan
och undervisningen ska fungera. Det som kan konstateras är att det råder
olika förutsättningar att klara läroplansmålen i Region Gotlands förskolor
och grundskolor. I nästa steg av översynen av förskola och grundskola kommer utbildnings- och arbetslivsförvaltningen att lägga fram ett förslag på en
ny förskole- och grundskoleorganisation som beslutas av Region Gotlands
förtroendevalda under hösten/vintern 2020.

