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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2021-09-27 

 
  

Förskola & Grundskola arbetsutskott 

Sammanträde onsdagen den 6 oktober 2021 kl. 08:00 
  
Vägmästaren, Lygnern 
 
 Ärende Beteckning Förslag 

1.  Arbetsutskottets möte med 
medarbetare förskolan 
 
Kl 8.00 

2021-00020  Arbetsutskottet har tagit del av informationen och 
antecknar informationen i protokollet. 

 Paus 09.00-09.15   

2.  Val av justerare och tid för 
justering 
 
Direktjustering ärende 9 

2021-00021  Digital justering 2021-10-12. Jan Eric Knutas (L) 
    

3.  FSG protokoll 2021 
(Samverkansgruppen Förskola 
& Grundskola) 

2021-00028  Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 
av informationen och antecknar informationen i 
protokollet. 

4.  Lokalbehov 2023-2027 
 
Kl 09.15 
 
Anna McLaren, 
utvecklingsledare 
Skolchef  

2021-01155  Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 
av informationen och antecknar informationen i 
protokollet. 
    

 Paus kl 10.00-12.00   
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 Ärende Beteckning Förslag 

5.  Huvudmannens systematiska 
kvalitetsarbete 2020-2021 
 
Kl 12.00 
 
Magnus Fogelblad, 
verksamhetscontroller 
Anna Sörensen, 
utvecklingsledare 

2021-01154  Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 
av informationen och antecknar informationen i 
protokollet. 
    

6.  Årsrapport dataskyddsarbete  
 
Kl 12.15 
 
Tove Bender, utredare  

2021-00978  Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 
av informationen och antecknar informationen i 
protokollet. 
 

7.  Initiativärende Johan Tolinsson 
(S). Internationella engelska 
skolan 
 
Kl 12.30 
 
Julia Tryggvadottir Tollesson, 
biträdande förvaltningschef 
Helena Hellman, personalchef  
Skolchef  

2021-00946  Nämnden för Förskola och Grundskola beslutade att 
frågan skulle beredas i arbetsutskottet.   

    

8.  Revisionsrapport - granskning 
av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 2020. 
 
Kl 12.40 
 
Helena Hellman, personalchef 

2021-01156  Förslag till beslut 
    

9.  Skolinspektionen tematisk 
kvalitetsgranskning av rektors 
arbete med läraravlastande 
tjänster i grundskolans årskurser 
7-9, Toråsskolan, SI 2020:2212 
 
Kl 12.45 
 
Helena Hellman, personalchef 

2020-01569 Arbetsutskottet antar förvaltningens skrivelse, 2021-
09-27, som nämndens svar på den tematiska 
kvalitetsgranskningen och översänder till 
Skolinspektionen.  
 
Paragrafen justeras omedelbart.  
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 Ärende Beteckning Förslag 

10.  Grundbelopp 2022 
 
Kl 12.55 
 
Julia Tryggvadottir Tollesson, 
biträdande förvaltningschef 

2021-01153  Nämnden för Förskola & Grundskola beslutar att 
anta grundbelopp för fristående verksamhet enligt 
bifogade förslag.    

11.  Extra städning 
skolor/covidpengar. Johan 
Tolinsson (S) 
 
Kl 13.05 
 
Julia Tryggvadottir Tollesson, 
biträdande förvaltningschef 

2021-01072  Nämnden för Förskola och Grundskola beslutade att 
frågan skulle beredas i arbetsutskottet.   

    

12.  Problematisk skolfrånvaro. 
Johan Tolinsson (S)  
 
Kl 13.10 
 
Skolchef  

2021-01107  Nämnden för Förskola och Grundskola beslutade att 
frågan skulle beredas i arbetsutskottet.   

    

13.  Kameraövervakning på skolor. 
Karin Green (C) 
 
Kl 13.20 
 
Skolchef  

2021-01125  Nämnden för Förskola och Grundskola beslutade att 
frågan skulle beredas i arbetsutskottet.   

    

14.  Nämndbudget 2022 Förskola & 
Grundskola 
 
Kl 13.30 
 
Ordförande Anders Ekström 
(M) 

2021-00260  Nämnden beslutar att  
-godkänna nämndbudget 2022 med verksamhetsplan 
och ramfördelning  
-uppdra åt förvaltningschefen att upprätta 
förvaltningsbudget för 2022  
-uppdra åt förvaltningschefen att göra nödvändiga 
omfördelningar mellan verksamhetsområden i 
förvaltningsbudgeten utifrån specifika 
förutsättningar och behov  
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 Ärende Beteckning Förslag 

15.  Lära för livet priset 2021 
 
Kl 13.40 
 
Ordförande Anders Ekström 
(M) 

2021-00853  Nämnden för förskola & Grundskola ha tagit del av 
informationen och antecknar informationen till 
protokollet. Ordförande har beslutat till vem priset 
ska delas ut.    

16.  Sammanträdestider 2022 
Förskola och Grundskola 
 
Kl 13.45 
 
Lars Sundbom, utvecklare  

2021-01054  Nämnden antar följande förslag till 
sammanträdestider för 2022 till: 19 januari, 16 
februari, 16 mars, 20 april, 18 maj, 16 juni, 24 
augusti, 21 september, 19 oktober 16 
november och 14 december.  

17.  Pågående Skolinspektions- och 
Barn och elevombudsärenden, 
inklusive ärenden som utreds 
inom Förskola & Grundskolas 
klagomålshantering 2021 
 
Kl 13.50 
 
Frida Byrsten, verksamhetschef 

2021-00002  Arbetsutskottet har tagit del av informationen och 
antecknar informationen i protokollet. 
    

18.  Information - Förskola & 
Grundskola arbetsutskott och 
nämnd 
 
Kl 13.55 
 
Skolchef  

2021-00022  Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 
av informationen och antecknar informationen i 
protokollet. 
    

 
Anders Ekström 
ordförande 

Lars Sundbom 
sekreterare 

 



 
 

Datum 

2021-09-07  
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Lars Sundbom 
0300-835240 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

Sammanträdesprotokoll 

Samverkansgruppen Förskola & Grundskola  
  
Närvarande:  Arbetsgivarrepresentanter   

Maria Eriksson, verksamhetschef  
Helena Hellman, personalchef  

  Julia Tryggvadottir Tollesson, biträdande förvaltningschef 
Lars Clemensson, verksamhetschef 
Lars Sundbom, sekreterare 

 
Arbetstagarrepresentanter:  
Lärarförbundet - Ronnie Ripgården, Victoria Karlsson  
Kommunal - Beatrice Sandgren, Marie Bovin 

                                      Lärarnas Riksförbund - Jessica Linnéll, Johan Bergström  
                 Vårdförbundet - Anne Melin  

Vision - Elise Holmberg  
Akademikerförbundet SSR - Sofia Kareliusson kl 10.10-10.55 

 
Frånvarande:                  
Ledarna - Katarina Eiderbrant 
Psykologförbundet - Jacob Andersson, Malin Dahlberg 

                 Lärarnas Riksförbund - Mats Eriksson 
Vårdförbundet - Pia Backström-Rignell 

 Sveriges skolledarförbund – Elisabeth Teghult Mayner  
 
Plats och tid:  Teamsmöte 2021-09-07 kl 10:00-12:00  

  
  
1. Föregående mötesprotokoll  
Protokoll 2021-08-17 godkänns och läggs till handlingarna.  

 
Samverkan VC 
2. Läsårsstart 
Arbetsgivaren redovisar att det har varit en ganska lugn läsårstart.  
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Lärarnas Riksförbund 
 Lärarna på Åsa Gårdskolan och Toråsskolan upplever att det är stökigt med lokaler och var 

lektioner ska hållas. Toråsskolan har lite av samma problematik. Arbetsgivarens svar: 
Verksamhetschefen har kontroll på de saker som finns att göra på skolorna. På Åsa Gårdskolan 
får Kristin Arplöw stöttning av Eva Ring. På Toråsskolan finns en känsla av att man blev 
lämnade kvar när högstadiet avvecklades. Arbetsgivaren vill poängtera att det är rektor som 
valt vilka lärare som flyttat till Varlaskolan. Arbetsgivaren har noterat att man vill ha stöttning 
och det kommer att framföras till verksamhetschefen under dagen.  

 
Lärarförbundet  

 Uppstarten i år med fyra undervisningsfria dagar för lärare stället för fem upplevdes som 
stressigt. Det har varit den jobbigaste uppstarten på väldigt länge. Arbetsgivarens svar: Det tas 
till arbetet med läsårstider. Anledningen är att säkerställa de 178 undervisningsdagarna.  

 
Arbetsgivaren har infört en ny beredningsgrupp där vi formulerat dagordningen tillsammans med FSG 
och arbetsgivaren upplever att vi har haft en god dialog. Modellen provas under ett läsår.  
 
 
Beslut: Att anteckna informationen 
 
 
3. Rektorsrekrytering  
Rektor på Åsaskolan Fredrik Andreasson tjänstledig till 2022-02-01. Arbetsgivaren ska rekrytera 
rektor till Åsaskolan åk 4-6.  
 
Rektor Anders Svensson på Kapareskolan har sökt tjänstledigt. Verksamhetschefen funderar kring 
intern lösning och vill diskutera frågan med de fackliga. Verksamhetschefen bjuder in Lärarförbundet 
och Lärarnas Riksförbund till möte.  

 
 

Beslut: Att anteckna informationen. 
 
 
4. Ärenden inför arbetsutskott och nämnd 
Se dokument samarbetsrum.  
Arbetsgivaren redovisar tillkommande lokaler och avveckling av lokaler på förskola och grundskolan.  
 
 
Beslut: Att anteckna informationen.  
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5. Rekryteringsläget 
Vikariat för HR-generalist, tjänsten är utannonserad. I våras ville arbetsgivaren se över om vi skulle ha 
en andra tjänsteplanering under hösten inför vårterminen. Arbetsgivaren ska kartlägga och se om vi 
behöver det eller inte. Förfrågan har gått ut till rektorerna.  
 
Lärarförbundet:  

 I Skolinspektionens system Siris finns statistik över legitimerade lärartjänster och det är många 
icke behöriga lärare i kommunen. Vart arbetar dessa personer och vilka arbetsuppgifter utför 
dom? Arbetsgivarens svar: Av 970 lärare i grundskola är 103 obehöriga enligt skollagen, 11 
procent. Fritidshem 0,9 procent, modersmål 1 procent, prakt/est 1,7 procent, senare 4,9 procent 
och tidigare 1,9 procent. 

 
Lärarnas Riksförbund  

 Ser i Siris man enbart om lärare är behöriga eller också vilka ämnen lärarna undervisar i? 
Vision svarar: Vi har inga siffror på det. Uppgifterna hämtas från Skolverket en gång per år och 
man läser in om lärare fått nya behörigheter.   

 
Lärarförbundet: 

 I rapporterna har vi sett antal legitimerade lärare på 86 procent. Arbetsgivarens svar: Då ligger 
också förskollärare lärare där.  

 Skolverkets system Siris visar att vi har lärarbehörighet på 75 procent. Arbetsgivarens svar: Det 
är ett problem att få en verklig siffra på det eftersom det är svårt att få fram om man är behörig 
i undervisande ämnen. Arbetsgivarens vill ha Winlas med integration mot skola 24 men det 
finns ingen upphandling på det. 

 Vissa befattningar har enligt officiell statistik låg andel med lärarlegitimation, t ex slöjdlärare. 
Lärarförbundet undrar hur det ser ut i verkligheten då vi upplever att dessa tjänster inte 
utannonseras som vakanta. 
 

 
Beslut: Att anteckna informationen.   
 
 
6. In-rymning, reviderad beredskapsplan 
Arbetsgivaren har tittat på beredskapsplan under våren, det är snart klart arbetsgivaren återkommer 
inom kort. Inrymning är en del i beredskapsplanen och man har system och rutiner på varje enhet men 
har svårighet att jobba med själva inrymningen på enheterna. Vi har haft kontakt med service och 
säkerhetspersonalen där, de jobbar med ett förslag där det inbegriper någon form av signal vid 
inrymning. Vi tittar även på hur man gör i andra kommuner.  
 
Lärarförbundet 
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 Facken har varit bekymrade för att det inte finns inrymningsrutiner. Vissa skolor har 
högtalarsystem med möjlighet att sprida ett dolt budskap som kan betyda inrymning. Alla 
skolor har inte dessa system och skolorna får ibland ovälkomna gäster. Finns där då rutiner för 
inrymning? Lärarförbundet har s tillsammans med Lärarnas Riksförbund skickat in en skrivelse 
200318 där vi bland annat skrivit om magnetnycklarna som inte upplevs inrymningssäkra. 
Finns det möjlighet att låsa tidsinställda under en inrymning. Arbetsgivarens svar: Samtliga 
frågor inklusive orosmomentet kring låsen finns med finns med och kommer att tas i 
arbetsgruppen.  

 
Lärarförbundet  

 Det bör ingå fackliga huvudskyddsombud i arbetsgruppen i ett tidigt skede. 
 
Kommunal  

 Mycket av undervisningen bedrivs utomhus. Arbetsgivarens svar: Det tar vi med i 
arbetsgruppen.  

 
 
Beslut: Att anteckna informationen. 
 
 
7. Lokalkonceptet 
Reviderat förslag ligger i samarbetsrum. Ledningsgruppen ska arbeta med det och återkomma i 
samverkan. 
 
Lärarförbundet 

 I dokument som Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund skickat till arbetsgivaren om 
säkerhet, inrymnings- och låssystem. Förbundet påvisar forskning om glaspartier i klassrum 
och beprövad erfarenhet om hur glaspartiers upplevs som störande för elever som sitter 
innanför glaspartierna på grund av insyn och ljud utifrån och framförallt från korridorerna. 
Detta störande moment blir särskilt tydligt för elever med NPF, vilket påverkar deras möjlighet 
att koncentrera sig och också uppnå måluppfyllelser. På skolorna använder man sig idag av 
frostningar, gardiner eller skärmar för att skydda sig från glaspartierna. Lärarförbundet 
ifrågasätter därför glaspartier förekomst i klassrum, både ur säkerhets- och ur pedagogisk 
aspekt. 

 
 I slussen mellan idrottshallen och omklädningsrum har man ritat in glaspartier. Många elever 

upplever idag att man exponerar sig för sina klasskamrater i ämnet idrott och hälsa. Glaspartier 
möjliggör insyn även för andra skolelever, vilket påverkar undervisningssituationen för elever 
och lärare.  
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Lärarnas Riksförbund 
 Det ska anges hur många som får vistas i klassrummen anpassas efter ventilation och 

luftväxling. I övrigt instämmer vi med Lärarförbundet.  
 
Kommunal  

 Instämmer med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.  
 
Lärarförbundet:  

 Utemiljö. Mellan 40-50 kvm per elev är ett minimum i landet i övrigt och Kungsbacka håller 
sig till 15 kvm, varför 15 kvm? 

 
 I konceptet står att det ska vara sex omklädningsrum till idrottshallen, varför inte åtta 

omklädningsrum så att varje klass får ett omklädningsrum? Det behövs omklädningsrum för de 
som har lektion, och för de som börjar lektion. Enligt förslaget måste fyra klasser mötas varje 
gång.  

 
 Ljusinsläpp i idrottshallar. Skårbyskolan har höga glaspartier i tre väderstreck, viktigt att man 

kan mörklägga så att solen inte lyser in i hallen. Idrottsföreningar vill inte hyra om man inte 
kan mörklägga för att stänga ute både ljus och värme. 

 
Lärarnas Riksförbund  

 Alla idrottshallar ska vara utrustade med projektorer, det underlättar mycket.  
 
Vision 

 Instämmer med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Man ska kunna mörklägga 
lektionssalar för att kunna använda digitala verktyg i undervisningen.  

 
Lärarförbundet  

 Hur ser planen ut för sjösättande av lokalkoncept? Arbetsgivarens svar: Vi har inte fått tidsplan 
för lokalkonceptet.  
 

 Angeläget att huvudskyddsombuden blir inblandade innan beslut fattas. 
 
Vårdförbundet 

 Instämmer med det som är sagt och särskilt då i idrottshallar med fler omklädningsrum där 
kränkningar ofta sker.  

 
Kommunal  

 Det sker mycket i omklädningsrummen och många barn vill inte byta om, vi efterlyser åtta 
omklädnings rum och instämmer i det som sagts i övrigt.  
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Arbetsgivaren tar med synpunkterna till ledningsgruppen.  
 
 

Beslut: Att anteckna informationen.   
 
 
8. Arbetsår 22/23  
Se dokument samarbetsrum. Arbetsgivaren efterlyser eventuella synpunkter på förslaget.  
 
Lärarförbundet  

 Vi har hittat en felaktighet vecka 51. Avslutning 20 december, eleverna har en skoldag den 19 
december, lärarna har 3 arbetsdagar, innebär det att lärarna slutar 20 och eleverna 21 
december? Arbetsgivarens svar: Det är fel och vi får titta på det igen. Ett nytt förslag skickas ut 
separat via mail och tas inte upp på FSG i oktober. 

 
Lärarnas Riksförbund 

 Går det att få betygssättningen förlagd så sent som möjlig? Arbetsgivarens svar: Arbetsgivaren 
arbetar med frågan och återkommer med information.  

 
Lärarförbundet  

 Är julavslutning och sommaravslutning frivilliga för eleverna? Arbetsgivarens svar: Ja. 
 

 Eleverna har 180 lediga dagar, hur lång arbetsdag har lärarna vid avslutning, är det en heldag? 
Arbetsgivarens svar: Ärendet återkommer vid nästa möte. 

 
 Vi arbetar ihop med GR i betygssättningen. Varför måste betygen sättas i december? Kan 

preliminära betyg sättas i januari? Arbetsgivarens svar: Arbetsgivaren tar med det in i 
arbetsgruppen kring tidplan för betygssättning. 

 
 
Beslut: Samverkan sker inte vid sittande möte. Ärendet återkommer vid nästa möte. 
 
 
9. Gällinge förskola  
Anbuden har blivit dyrare än budgeterat och politikerna får ta ställning till om det ska budgeteras 
högre eller avvakta med projektet. Evakueringen av förskolans barn har påbörjats. 
 
 
Beslut: Att anteckna informationen.   
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10. Resursfördelningsmodell 
Arbetsgivaren redovisar ärendet.  
 
 
Lärarförbundet 

 Är grundbeloppen uppräknade? Arbetsgivarens svar: Ja dom är uppräknade med 2,2-2,3 
procent på helår.  

 Grundbeloppet är de enda pengar rektor har att röra sig med? Arbetsgivarens svar: Ja beslut tas 
i oktober. Grundbeloppet står för många olika delar. De delar som är personal räknas upp.  

 Verksamheterna ska bära 20 % av hyreskostnader? Arbetsgivarens svar: Nämnden ska göra 
det. Lokalerna påverkar inte rektors budget.  

 Vad har skolmiljarden använts till? Arbetsgivarens svar: Vi har fördelat pengarna per elev. 
Varje rektor får hantera dem på bästa sätt, stöd till elevhälsan och pengar till elever med behov 
av extra stöd för att bli behöriga till gymnasiet 

 
Lärarnas Riksförbund  

 Förändrat grundbelopp, flyttat från åk 4-9 till åk 4-6, reaktioner? Arbetsgivarens svar: Inga 
negativa reaktioner. De har fått extra resurser under året med skolmiljarden och pengar i 
samband med pandemin.  

 Strukturbidrag? Arbetsgivarens svar: Inga förändringar 
 Pengar till enhet utveckling? Arbetsgivarens svar: Arbetsgivaren återkommer med summan när 

vi föredrar budget 2022.   
 
 
Beslut: Att anteckna informationen. 
 
 
11. Delårsrapport 
Arbetsgivaren föredrar ärendet. Se dokument samarbetsrum. 

 Färre barn än vi budgeterat för i förskolan, grundskolan, förskoleklass och fritidshem.  
 Sjuklöneersättningar, skolmiljarden, omfördelning från Service 
 Internationella engelska skolan.  
 Minskning av kostnader för timanställda. Våra totala lönekostnader har ökat med 26 milj. 

 
Lärarförbundet 

 Personalkostnader: Är bemanningen oförändrad? Arbetsgivarens svar: Nej, det är pengar som 
bokförts på kontot. En utökad analys kommer senare.  

 
Ingen avvikelse på investeringarna. 
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Lärarförbundet 
 Om det blir förändringar som påverkar negativt vill vi ha en ny dragning.  Övriga förbund 

samtycker med Lärarförbundet.  
 
Beslut: Att anteckna informationen. 
 
12. Uppföljning åtgärder utifrån krav ställda efter enkät i förskolan  
Arbetsgivaren och förbunden har samverkat frågan.  

Dialoggruppen fortsätter diskussionerna i november och innan dess har man uppe frågorna i 
rektorsgrupperna. Ingen ytterligare information i dagens möte. 

 
Beslut: Att anteckna informationen. 
 
 
Arbetsmiljö 
13. Covid-19 
Under vårterminen gjordes en tilläggsbeställning som särskild åtgärd. 
Serviceförvaltningen hade svårt att lösa det med personal, högre sjukskrivningstal mm. Nu förser man 
skolorna med sprayburkar och dukar så man kan torka själva. 
 
Kostnad ca en lärartjänst. Det är tufft för personalen. De måste lyfta upp och ner stolarna, och komma 
in i salen innan lektionerna. 
 
Lärarnas Riksförbund 

 Vi tycker det sänder fel signaler att AG tar bort den extra städningen samt att skolpersonal ska 
göra det.  

 
Lärarförbundet 

 Instämmer med Lärarnas Riksförbund. Vi borde ha fått information om att det skulle bli en 
förändring, det vill säga att det inte gick att lösa. Arbetsgivarens svar: Det borde ha informerats 
om.  

 Kan förvaltningen förtydliga att eleverna borde kunna torka borden? Arbetsgivarens svar: Ja 
det kan man ha som extra åtgärd.  

 
Ett fåtal elever har insjuknat i covid-19 och det är spridda fall, inga kluster. Självtest-kit finns på 
skolorna och delas ut vid behov.  
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Lärarförbundet 
 Om man är på en enhet där man saknar skolsköterska? Vårdförbundet svarar: Arbetsuppgiften 

ligger inte på skolsköterska utan det kan vem som helst i personalen dela ut. Det är rektor som 
beslutar vem som ska dela ut självtest- kit.  

 
 
Beslut: Att anteckna informationen. 
 
 
14. Svar arbetsmiljöverket 
Se dokument samarbetsrum. Stödmaterial har skickats ut till rektorerna för riskbedömning. 
Arbetsgivaren inväntar fortfarande svar från arbetsmiljöverket och kommer maila ut information så 
fort ett besked kommer.  
 
Lärarförbundet 

 Gravida och covid-19? Arbetsgivarens svar: Arbetsmiljöverket har inte ändrat sina skrivningar. 
FHM och arbetsmiljöverket säger olika saker.  

 
Kommunal 

 Återkoppling när vi får svar från arbetsmiljöverket? Arbetsgivarens svar: Ja. Fackliga förbund 
har fått återkoppling om svaret från Arbetsmiljöverket. 

 
Arbetsgivaren har under eftermiddagen samma dag delgett förbunden Arbetsmiljöverkets svar. 
 
 
Beslut: Att anteckna informationen. 
 
 
15. Årshjul HR 
Material har skickats till rektorerna så att de vet när de ska vara delaktiga. 

Förslag till justering: HR har tagit fram ett årshjul för att underlätta arbetet för rektorer gällande det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, tjänsteplanering, medarbetarsamtal osv.  

Arbetsgivaren frågar om förbunden kan skicka ut inbjudningarna gällande kaffe med HR till sina 
skyddsombud? 

Lärarförbundet 
 Kan man ha medarbetarsamtal i december? Arbetsgivarens svar: Ja.  
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Lärarnas Riksförbund 
 Är alla morgonkaffe även för skyddsombud? Arbetsgivarens svar: Nej enbart för cheferna, vi 

får välja ut vilka morgonkaffe skyddsombuden ska vara med på. Arbetsgivaren frågar om 
förbunden kan skicka ut inbjudningarna till sina skyddsombud.  
 

Arbetsgivaren tar frågan till beredningsgruppen. 
 
 
Beslut: Att anteckna informationen. 
 
 
Samverkan förklaras avslutad 2021-09-07 kl 12:00  
  
 
Vid protokollet  
 
 
Lars Sundbom 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Årsrapport - dataskyddsarbetet 2020 
 

Förslag till beslut i nämnden för Förskola & Grundskola 
Nämnden för Förskola & Grundskola noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Inom Förskola & Grundskola har vi tagit oss an de förstärkta kraven på personuppgiftshantering som 
följt av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) med gemensamma krafter från verksamheten.   

Den här rapporten beskriver hur dataskyddsarbetet har genomförts och vad det arbetet har resulterat i 
under år 2020.   

Mot bakgrund av detta beskrivs vad fokus är i det fortsatta arbetet.   

Beslutsunderlag 
Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2021-09-23 

Återrapport – dataskyddsförordningen (GDPR) för Förskola & Grundskola år 2020 

 

 

Tove Bender 

Dataskyddskontakt     
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Inriktningen föregående år 

Inför 2020 identifierades ett antal områden som bedömdes behöva extra fokus under året. Det bör 
här särskilt påpekas två händelser under 2020 som gjorde att planeringen i alla delar inte kunde 
fullföljas och att planeringen till följd av detta delvis fick revideras. Det ena är Coronapandemin 
som medförde extra insatser inom framför allt skolans område. Exempel på detta är att 
konsekvensbedömning tillsammans med anvisningar togs fram under våren 2020 för 
fjärrundervisning och andra moment i skolan. Under sommaren kom dessutom domen Schrems II 
från EU-domstolen. Stor del av hösten gick därför åt till omvärldsbevakning, analysarbete och 
planering av arbetet med frågan framåt.  

Inför året var de planerade insatserna för 2020 följande områden:   

 Insatser för ökad kännedom och ambassadörskap hos personal om dataskydd genom 
att ta fram och genomföra ett Kolla-stöd till enheter inom verksamheten.  
Insatsen kunde delvis genomföras, Kolla-stöd har tagits fram för skolornas verksamhet. 
Genomgång av Kolla-stödet har ännu inte kunnat genomföras ute i verksamheten eftersom 
frågor rörande pandemin, ekonomi och Schrems II tog stort fokus under hösten. Insatsen 
finns därför med in i 2021 års planering där Kolla-stöd även ska omfatta 
Kompetenscentrums verksamheter. 
 

 Uppdatera samt tydliggöra informationen för de registrerade om hur Förskola & 
Grundskola behandlar personuppgifterna, till exempel på Förskola & Grundskolas 
sidor på kommunens hemsida.  
Genom samarbete med Gymnasium & Arbetsmarknad har ett arbete inletts tillsammans med 
förvaltningarnas kommunikatörer. En kartläggning har gjorts som visar att det inte finns 
många aktörer som lyckats tillgängliggöra sin information till barn och unga på ett bra sätt 
och att det därför finns en position att ta. Inriktningen i arbetet är att klarspråksanpassa och 
tillgängliggöra den information som finns framtagen och publicerad på hemsidan idag samt 
eventuellt komplettera detta med ett KLOK-material. För tillfället är en ny hemsida under 
uppbyggnad varför planeringen är att informationen ska uppdateras i samband med den nya 
hemsidan. 
 

 Insatser för stärkt tekniskt integritetsskydd i behandlingar som omfattar 
integritetskänsliga och känsliga personuppgifter i FG/GA-ägda system – stärkt 
autentisering – som både väger in användbarhetsaspekten och integriteten.  
En konsekvensbedömning har gjorts och en kartläggning för de praktiska förutsättningarna 
kring förstärkning av autentiseringen inom FG och GA. Rekommendationen är att stärka 
autentiseringen i samband med den initiala inloggningen och inte på systemnivå, vilket 
skulle påverka kommunens samtliga verksamheter. Arbetet presenterades i kommunens 
ledningsgrupp som skulle ta frågan vidare. 
 

 Insatser för stärkt systemförvaltning genom årlig uppföljning av rutiner och insatser 
som följer av systemförvaltarmodellen.  
Årlig uppföljning av rutiner och insatser som följer av systemförvaltarmodellen har införts i 
årshjulet för dataskyddsarbetet. I nuläget kan konstateras att de centrala 
verksamhetssystemen har den dokumentation som krävs enligt systemförvaltarmodellen. 
Under 2020 har prioritering legat på att i ett första läge ta fram dokumentationen. Framgent 
bör uppföljningen omfatta en värdering av dokumentationen. 
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 Se över rutiner kring hantering av barn och elevers skyddade personuppgifter, 
inbegripet konsekvensbedömning (DPIA).  
Konsekvensbedömning är genomförd och rutiner uppdateras i enlighet med 
konsekvensbedömningen. 
 

 Ta fram verktyg för uppföljning av personuppgiftsbiträdens behandling av 
personuppgifter.  
Ett verktyg för urval och en metodik för uppföljning har tagits fram gemensamt i dataforum 
tillsammans med systemförvaltare.  
 

Samverkan i dataskyddsarbetet 

Allt sedan hösten 2019 har Förskola & Grundskola och Gymnasium & Arbetsmarknad etablerat ett 
forum för systemförvaltarna och andra digitaliseringsansvariga inom de båda förvaltningarna. 
Forumet går under benämningen FG GA Dataforum och syftar till att stärka samverkan mellan 
systemförvaltare när det gäller informationssäkerhet och mellan systemförvaltare och 
dataskyddskontakter. Dataforum träffas en gång i månaden där vi går igenom det senaste inom 
dataskydd, arbetar tillsammans med gemensamma frågor och genomför egenkontroller. Ibland 
medverkar även externa gäster såsom Dataskyddsombud, informationssäkerhetsspecialist eller 
gäster från andra kommuner som också arbetar med dataskyddsfrågor. 

Under året har forumen bestått i gemensamma mötes- och arbetsforum i aktuella frågor i 
dataskyddsarbetet samt ett antal seminarier med ett mer styrt innehåll som förberetts av 
dataskyddskontakterna. Ett seminarietillfälle har handlat om behörighetsrutiner och stöd för 
kvalitetssäkring för detta. Det största fokuset under hösten och våren har varit 
tredjelandsöverföringar efter Schrems II-domen. Därtill har även en gemensam genomgång av 
dataskyddet i verksamheten på generell nivå gjorts som presenterats i forumet. Detta utmynnade i 
de omrården som förvaltningarna ska arbeta med under kommande år och som till viss del påverkar 
medlemmarnas arbete. Resultatet redovisas längre fram i rapporten. 

Utöver de regelbundna träffarna tillkommer även sammankomster när det händer något aktuellt 
inom området i omvärlden att ta del av tillsammans – exempelvis webbsändningar och webinarium 
i aktuella frågor.  

Forumet har under åren kommit att bli ett forum med integritets- och dataskyddsambassadörer som 
kan användas som resurs i olika sammanhang för att sondera behov och krav effektivt och för att 
tänka klokt kring dataskydd. Forumet utgör en viktig kanal i arbetet med att levandegöra 
integritetskulturen i verksamheten och uppnå förutsättningar för likvärdighet vid överväganden 
omkring informationssäkerhet när det kommer till persondata. En gemensam utgångspunkt för 
forumet är att behandla dataskydd som en värdegrundsfråga. 

Utöver dataforum har Förskola & Grundskola även ett tätt samarbete med dataskyddskontakter och 
personer som arbetar med digitalisering på andra förvaltningar i Kungsbacka kommun. Arbetet 
består i samarbete i aktuella frågor, utredning av personuppgiftsincidenter samt framtagande av 
analyser och rutiner. 
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Internt har Förskola & Grundskola, utöver den täta samverkan med andra förvaltningar, även 
fortsatt att medverka i det kommungemensamma nätverket för dataskyddskontakter som samordnas 
av kommunledningskontorets informationssäkerhetsspecialist. Under året har flera gemensamma 
utbildningar inom dataskydd anordnats.   

Egenkontroller 

Förskola & Grundskola har utvecklat material för att kunna göra egenkontroller inom en rad 
områden. Dessa kallas för ”kolla dataskyddet” och är ett metod- och bedömningsstöd 
för kvalitetssäkring av dataskydd och integritet. Följande områden finns i vårt samlade dokument, 
Kolla dataskyddet:   

 Kolla behörighetsrutinen  
 Kolla Pub-avtalet (personuppgiftsbiträdesavtal)   
 Kolla incidenten  
 Kolla konsekvensbedömningen   
 Kolla dataskyddet i verksamheten ”Checka dataskyddet” (NY) 

 

Egenkontroller har gjorts gällande behörighetsrutiner och Pub-avtal samt för stickprov av 
incidenter. Av genomgången från Kolla behörighetsrutinen framkom att många behörighetsrutiner 
var för generella. Vid tiden för genomgången hade de flesta verksamhetssystem någon form av rutin 
upprättad för hur behörighet ska hanteras. Bäst efterlevnad mot de förväntningar som vanligen ställs 
på den här typen av rutiner ur informationssäkerhetssynpunkt återfanns inom elevhälsans 
verksamhetssystem. Troligen beror det på att kraven på informationssäkerhet inom detta område är 
lagbundna. En kunskap från genomgången är därmed att ta del av lösningar och rutiner som 
används inom detta område för att få uppslag till möjliga lösningar i det fortsatta arbetet för övriga 
verksamhetssystem. Även Integritetsskyddsmyndighetens tillsynsbeslut för Stockholms stads 
skolplattform (beslut 2020-11-23, DI-2019-7024) och vårdgivares åtkomsthantering (exempelvis 
beslut 2020-12-02 DI-2019-3840) är stöd i detta arbete. 

I skrivande stund pågår ett arbete för att utveckla och förtydliga rutinerna för 
behörighetshanteringen i de olika systemen. Systemförvaltare har fått i uppdrag att uppdatera sina 
rutiner och vid behov ta stöd av dataskyddskontakt. Rutinerna förväntas klara i oktober månad 
2021. Denna aktivitet fanns även med 2020, men genomfördes inte fullt ut på grund av att tidsbrist 
bland annat med hänsyn till det arbete som lades ner på Schrems II och Coronapandemin. 

Av genomgången för Kolla Pub-avtalet kan konstateras att de Pub-avtal som följer SKR:s mall i 
högre utsträckning har ett innehåll som motsvarar kraven än de som tagits fram av leverantören, 
vilket innebär en viktig kunskap om att vara extra nogsam vid ingående av Pub-avtal som styrs av 
leverantör. Det är exempelvis vanligt att leverantörer med många kunder gärna vill använda egna 
avtalsmallar, vilket i vissa fall är rimligt att gå med på. Här utgör checklistan en hjälp för att 
försäkra sig om att avtalet är hållbart ur dataskyddssynpunkt. Bra och begripliga Pub-avtal är en 
grundförutsättning för att kunna styra och följa upp den personuppgiftsbehandling som 
tjänsteleverantören gör å den personuppgiftsansvariges vägnar.  

Även konsekvensbedömningar har gåtts igenom under året med stöd av Kolla 
konsekvensbedömningen. Resultatet visar på att den mall som tagits fram för detta ändamål gör att 
våra konsekvensbedömningar i stora delar uppfyller kraven i dataskyddsförordningen. Det som 
behöver förtydligas i konsekvensbedömningar framåt är att bättre lyfta fram och beakta parternas 
förmåga att efterleva kraven som allmänt ställs på dataskydd. Mallen har dock reviderats av 
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Dataskyddsombudet under 2021 för att nu även innefatta rubriker om tredjelandsöverföring samt 
parternas förmåga att efterleva kraven som ställs på dataskydd. 

En del i Kolla-materialet är att kunna kolla av dataskyddet i sin egen verksamhet. Planeringen är att 
under hösten 2021 kunna testa detta i verksamheterna. Tanken är då att verksamheterna själva ska 
kunna använda ”Checka dataskyddet” som ett sätt att föra upp frågorna om dataskydd än mer i 
verksamheten men även som en egenkontroll för att stämma av hur läget är i deras egna 
dataskyddsarbete. 

Personuppgiftsincidenter 

Under 2020 rapporterades 12 personuppgiftsincidenter. Ingen av de 12 rapporterade incidenterna 
rapporterades till Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen) då ingen av dem ansågs 
vara allvarliga. Samtliga personuppgiftsincidenter utreddes enligt förvaltningens rutiner och 
dokumenterades med ställningstagande. Personuppgiftsincidenternas art och bakomliggande orsaker 
är varierande. De som anmäldes berodde dels på brister i interna rutiner eller avsaknad av sådana, 
dels på hur verksamhetssystem är uppbyggda och vad användarna kan ta del av för information. Av 
denna anledning är det viktigt att ha koll på behörighetsrutiner och behörighetstilldelning, så att rätt 
personer ser rätt information i systemen.  
 
Gällande antalet rapporteringar förekommer troligtvis ett mörkertal i form av incidenter som inte 
anmäls därför att de omhändertas på något annat sätt. Här gäller att fortsatt informera i 
verksamheten om att alla personuppgiftsincidenter ska anmälas och utredas för att kunna följa upp 
arten av riskerna och förebygga dessa på systemnivå.  

Den samlade bedömningen av arbetet med personuppgiftsincidenter är att:  

1) anmälningar av personuppgiftsincidenter görs och att det finns en benägenheten att anmäla, och  
2) det finns rutiner och förutsättningar för att anmälan, utredning och åtgärder ska kunna ske.   
 
Under året har dessutom Dataskyddsombudet gjort en granskning av kommunens samtliga 
nämnders hantering av personuppgiftsincidenter. Granskningen gjordes gentemot varje nämnd men 
granskningsrapporten fokuserade på Kungsbackas övergripande hantering. Granskningsrapporten 
biläggs denna rapport. 

Registrerades rättigheter 

De personer vars personuppgifter behandlas, de registrerade, har ett antal rättigheter enligt 
dataskyddsförordningen. Dessa rättigheter innebär att de registrerade ska få information om när och 
hur deras personuppgifter behandlas och att de ska ha kontroll över sina egna uppgifter. Därför har 
de bland annat rätt att i vissa fall få sina uppgifter rättade, raderade eller att få ut sina uppgifter i 
registerutdrag.  Förskola & Grundskola har under året fått in ett antal begäranden som är kopplade 
till de registrerades rättigheter. 

Registerutdrag 

Den registrerade har rätt att vända sig till en myndighet för att få veta vilka personuppgifter 
myndigheten behandlar om personen och på vilket sätt uppgifterna behandlas, genom ett så kallat 
registerutdrag.    

Rätten att bli raderad 

Varje person har rätt att vända sig till en myndighet som behandlar personuppgifter och be att 
uppgifterna som avser honom eller henne raderas. 
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Konsekvensbedömningar  

Enligt artikel 35 i dataskyddsförordningen ska konsekvensbedömningar genomföras i de fall en 
behandling av personuppgifter sannolikt leder till en hög risk för registrerades rättigheter och 
friheter. Huvudregeln är att analysen ska göras innan behandlingen påbörjas och det gäller all 
behandling, inte bara den behandling som är ny. En konsekvensbedömning har två syften dels att 
utreda om behandlingen är laglig och berättigad, dels att minska riskerna för de konsekvenser som 
behandlingen kan få för enskildas fri- och rättigheter. 

Schrems II 

Under juli 2020 kom en dom från EU-domstolen, Schrems II. Domen handlar om överföring av 
personuppgifter utanför EU/EES. Det arbete som har gjorts efter att domen kom har fokuserat på 
omvärldsbevakning och analyser för att veta hur Förskola & Grundskola ska tillämpa de slutsatser 
domen kommer fram till i sin verksamhet.  
 
Enligt Dataskyddsförordningen gäller särskilda krav för att överföring/behandling av 
personuppgifter utanför EU/EES ska vara tillåtet. Tidigare har den personuppgiftsansvarige kunnat 
hänvisa till Privacy Shield, som är ett rättsligt ramverk för överföring av personuppgifter till 
USA. Ramverket skulle säkra att behandling av personuppgifter ges ett likvärdigt skydd i USA som 
inom EU/EES.  
 
Den 16 juli 2020 meddelade EU-domstolen sin dom i det mål som kallas för Schrems II. I domen 
ogiltigförklaras Privacy Shield.  
  
Bakgrunden till domen är en lång process där österrikaren Maximilian Schrems drivit ett klagomål 
mot Facebook för att personuppgifter om Facebookanvändare inom EU överförs helt eller delvis till 
servrar tillhörande Facebook Inc. i USA. Schrems menar att USA inte säkerställer en tillräcklig 
skyddsnivå för personuppgifter som överförs dit.  
 
EU-domstolen bedömer att USA:s rättsordning har sådana betydande brister gällande skyddet av 
personuppgifter att skyddsnivån inte är likvärdig den som finns inom EU/EES. Framförallt på grund 
av de statliga övervakningsprogram som gör det möjligt för amerikanska myndigheter att i vissa fall 
få tillgång till EU-medborgares personuppgifter.  
  
Trots att Dataskyddsförordningen medger andra överföringsmekanismer till tredjeländer 
(utöver Privacy Shield) innebär domstolens slutsatser i Schrems II-målet att inte heller dessa 
mekanismer i praktiken kan användas för överföringar till USA eftersom dessa åtgärder inte kan 
kompensera för bristerna i amerikansk lagstiftning. För att komma tillrätta med problematiken och 
möjligheten för en ny överenskommelse anser flera experter att det krävs förändringar i USA:s 
säkerhetslagstiftning, något som kan ta flera år.  
 
Efter det att domen kom har ett arbete inletts för att kunna ställa om och ta steg för att bedriva 
verksamhet i enlighet med de slutsatser domen kommit fram till. Genom omvärldsbevakning och 
analys av domen har en förståelse skapats för förutsättningar kring tredjelandsöverföring, särskilt 
till USA. Därefter har ett kartläggningsarbete påbörjats för att identifiera de behandlingar som 
innebär tredjelandsöverföring och kontakt har tagits med tjänsteleverantörer med underbiträden i 
USA. Arbetet framåt kommer fokusera på de behandlingar som innebär tredjelandsöverföring. I de 
fall behandlingar innebär tredjelandsöverföring behöver ställningstagande göras om behandlingarna 
kan begränsas, avslutas eller finnas kvar i annan form. Det krävs ställningstagande för varje enskild 
behandling utifrån de förutsättningar som finns kring just den behandlingen. Tilläggas bör även att 
vissa leverantörer har informerat förvaltningen att de kommer byta ut sina underleverantörer som 
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har säte i USA. 
 

Årshjul 

Under året har Förskola & Grundskolas rutinsamling för dataskydd kompletterats med en 
översiktlig årsstruktur för systematisk uppföljning av dataskyddsarbetet. Årsstrukturen består. 
utöver det månatliga dataforumet, i följande.  

Maj-juni 
- Årlig rapport med sammanställning och analys av resultatet av årets dataskyddsarbete, inklusive 
fokus framåt för kommande år/period. Uppföljning i förvaltningsledning och nämnd. 

Juni 
- Aktualisering och revidering av dokumentation; förteckning över behandlingar, rutinsamling och 
processöversikter, information till registrerade och information till användare/personal  

September-Oktober 
-  Likvärdighetsforum och egenkontroller.  

- Återrapportering av åtgärder utifrån Kolla dataskyddet. Uppföljning i förvaltningsledning och 
rapportering till nämnd. 

- Uppföljning av rutiner kring systemförvaltningen. 

December 
- Aktualisering och revidering av dokumentation; förteckning över behandlingar, rutinsamling och 
processöversikter, generell information  

Februari-mars 
- Likvärdighetsforum och egenkontroller med hjälp av Kolla dataskyddet. Uppföljning i 
förvaltningsledning.  

Tillkommer gör även Dataskyddsombudets årliga granskning, samt löpande dataskyddsarbetet i 
samband med begäran om registerutdrag, personuppgiftsincidenter och utveckling som följer av 
beslutade utvecklingsåtgärder. 
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Dataskyddsarbetet framåt i Förskola & 

Grundskola 

 

Precis som inför 2020 har även ett par områden identifierats inför 2021 som kräver extra fokus och 
insatser. Vissa områden eller delar från områden från 2020 följer med in i 2021 års planering. Stor 
del av 2021 års arbete kommer innebära insatser kring de tredjelandsöverföringar som är 
identifierade i verksamheten. Nedan insatser kommer särskilt lyftas fram under 2021. 

 

 Komplettera och tillgängliggöra informationen till de registrerade – både hur FG behandlar 
personuppgifter samt i samband med insamlande av personuppgifter. 
 

 Fullfölja kartläggning över tredjelandsöverföringar till USA och besluta om inriktningen på 
arbetet med att verkställa nödvändiga åtgärder.  
 

 Säkerställa rutiner för behörighet och åtkomsthantering med ledning av stödmaterialet Kolla 
behörighetsrutinen samt insikter från Integritetsskyddsmyndighetens tillsynsbeslut för 
Stockholms stads skolplattform (beslut 2020-11-23, DI-2019-7024) och vårdgivares 
åtkomsthantering (exempelvis beslut 2020-12-02 DI-2019-3840). 
 

 Insatser för att stärka dataskyddsorganisationen inom förvaltningen genom att involvera 
ledningsgrupper och enheter i större utsträckning i dataskyddsarbetet. 
 

 Förtydliga rutinerna och informationen kring hanteringen av barns och elevers skyddade 
personuppgifter inom utbildning, samt säkerställa att nytt elevregistersystem inbegriper stöd 
med erforderligt skydd för hantering av sådana uppgifter. 
 

 Fortsätta att genomföra konsekvensbedömningar för de behandlingar som uppfyller 
kriterierna för detta. 
 
  



  Sida 10 av 12 

  

Återrapport -  dataskyddsförordningen (GDPR) 

 

Bakgrund 

Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen tillämpas i Sverige och övriga länder 
inom EU och ESS. För oss i Sverige innebar det att vi fick ett regelverk som ersatte 
personuppgiftslagen (PuL) som tidigare gällde för vår hantering av personuppgifter.  

Innehållet i de båda regelverken är i grunden detsamma, men dataskyddsförordningen är kraftfullare 
med utökade utökade rättigheter för enskilda. Det märks bland annat genom starkare krav på att ha 
koll på hanteringen av personuppgifter (ansvarsskyldighet) samt genom starkare krav på beredskap 
att hantera avvikelser. Detta i kombination med större och mer kännbara sanktionsmöjligheter för 
tillsynsmyndigheterna i form av bland annat höga sanktionsavgifter.  

Syftet med regelverket är att säkerställa en hög skyddsnivå kring människors personliga integritet 
och ge förutsättningar för ett tryggt informationssamhälle. Bakgrunden är den snabba tekniska 
utvecklingen, omfattningen av personuppgifter och den ökade brottsligheten mot den personliga 
integriteten.  

Dataskyddsförordningen riktar sig i första hand till den som är personuppgiftsansvarig. Med det 
menas den som har det yttersta ansvaret i organisationen. För Kungsbacka kommuns del är det 
respektive nämnd som är personuppgiftsansvarig (PuA). Det är alltså nämnden för Förskola & 
Grundskola som är PuA för att barn, elevers, vårdnadshavares, anställdas samt andra personer som 
förekommer inom verksamhetsområdets personuppgifter hanteras på ett sätt som går i linje med 
dataskyddsförordningen.  

Omfattningen av registrerade i Förskola & Grundskolas verksamhet och det faktum att 
behandlingen till stor del rör barn och elever, dvs. känsliga målgrupper ligger bakom att vi inom 
Förskola & Grundskola prioriterat arbetet kring dataskyddsfrågorna.  
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Organisering av dataskyddsarbetet 

Dataskyddsombud och dataskyddskontakt 

Som personuppgiftsansvarig ska man utse ett Dataskyddsombud (DSO). Dennes uppgift är att 
bevaka verksamhetens följsamhet mot dataskyddsförordningen, vara kontakt gentemot 
Integritetsskyddsmyndigheten och på olika sätt ge råd i frågor som rör dess dataskyddsarbete. DSO 
fungerar också som kontakt gentemot de registrerade vid klagomål. I Kungsbacka nås DSO på 
dataskyddskontakt@kungsbacka.se  

För det operativa dataskyddsarbetet i verksamheten ska det för varje förvaltning i Kungsbacka 
finnas en dataskyddskontakt. Dataskyddskontakten har som uppgift att samordna förvaltningens 
arbete med personuppgiftsfrågor utifrån rådande lagstiftning och i detta arbete samverka med 
dataskyddskontakter inom övriga förvaltningar. Dataskyddskontakten har till uppgift att: 

 Upprätta och underhålla förteckning över verksamhetens personuppgiftsbehandlingar  
 Samordna och besvara begäran om registerutdrag (inkl. övrig begäran)  
 Säkra upp att nödvändiga rutiner och instruktioner för hanteringen av personuppgifter finns 

tillgängliga i verksamheten  
 Vara behjälplig med att bedöma personuppgiftsincidenter  
 Vara ett stöd till personuppgiftsansvarig, förvaltningsledningen och verksamheten i arbetet med 

personuppgiftsfrågor 
 Uppmärksamma personuppgiftsansvarig och förvaltningsledningen på åtgärder som måste 

vidtas för att upprätthålla en god hantering av personuppgifter i enlighet med rådande 
lagstiftning  

 Vid behov inhämta råd från Dataskyddsombud, exempelvis vid konsekvensbedömning och 
förhandssamråd. 

 Vara Dataskyddsombud behjälplig samt fungera som länk mellan Dataskyddsombud och 
personuppgiftsansvarig 

 Omvärldsbevaka kring personuppgiftsfrågor utifrån verksamhetsperspektivet och vara 
förvaltningens representant i det kommunövergripande nätverket för dataskyddskontakter  
 

Systemförvaltare  

Inom Kungsbacka används en gemensam modell för systemförvaltning, systemförvaltarmodellen. 
Det innebär goda förutsättningar för likvärdig och säker informationshantering. Modellen innebär 
att systemförvaltare eller motsvarande för digitala verktyg, som en del av förvaltningen av systemet 
eller verktyget ansvarar för att ta hand om och bevaka dataskyddsfrågorna och underhållet kring 
detta i ”sitt/sina” system. Konkret handlar det att göra konsekvensbedömning för riskbehandlingar, 
hantera eventuella personuppgiftsincidenter, lämna registerutdrag, upprätta och följa upp 
personuppgiftsbiträdesavtal, upprätta och underhålla rutiner för behörighetstilldelning och 
anvisningar för hur användare ska handskas med personuppgifter i systemet.  

 

Ledning och styrning 

Chefer inom Förskola & Grundskola ansvarar för att skapa förutsättningar för sin personal att veta 
vad dataskyddsförordningen och den personliga integriteten betyder i praktiken i det egna arbetet. 
Chefer uppmanas därför att ta upp dataskyddsfrågor på olika sätt i olika forum såsom APT, 

mailto:dataskyddskontakt@kungsbacka.se
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värdegrundsarbetet, kvalitetsarbetet och digitaliseringsarbetet. Som chef inom Förskola & 
Grundskola förväntas man också hjälpa sin personal vidare vid frågor om verksamhetens rutiner. 

 

Förvaltningsledningen håller sig löpande informerad om regelefterlevnaden i verksamheten utifrån 
dataskyddsförordningen och fattar de beslut som behövs i verkställighetsfrågor. Nämnden för 
Förskola & Grundskola håller sig på motsvarande sätt informerad om förvaltningens arbete.    

 

All personal inom Förskola & Grundskolas verksamhet har ett ansvar att värna de grundläggande 
demokratiska värdena (däribland den personliga integriteten och yttrandefriheten). Som offentligt 
anställd förväntas man också genom sitt arbete att indirekt eller direkt bidra till samhällets 
grundläggande värden såsom den personliga integriteten för de personer som deltar i vår 
verksamhet. Personalens inställning till hanteringen av personuppgifter betyder mycket för att de 
registrerade, alltså medborgare och anställda, ska känna sig trygga med hur deras personuppgifter 
handhas inom vår verksamhet. Vidare har vi ett ansvar genom vårt agerande att bidra till att 
grundläggande värden såsom den personliga integriteten får fäste hos barn och elever i vår 
verksamhet, samt att utbildningen i praktiken genomförs på ett sätt som tar hänsyn till densamma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tove Bender  
dataskyddskontakt 
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§ 115 Dnr 2021–00946 
Initiativärende (S). Internationella engelska skolan  

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ta upp ärendet upp på nämndmöte den 15 september. 

Sammanfattning av ärendet                                                                    
Johan Tolinsson (S) har väckt initiativärende på arbetsutskottet.  

1. Vilka ekonomiska konsekvenser får de skolor där elever kommer lämna för 
att börja på IES?  

2. Att ledamöter får uppgifter antal elever/ skola som kommer lämna för att 
börja på IES?  

3. Även uppgifter på personalrörligheten, från kommunal till IES.  

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan besluta enligt förslag 
och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Skolinspektionen tematisk kvalitetsgranskning av rektors arbete med läraravlastande 
tjänster i grundskolans årskurser 7-9, Toråsskolan, SI 2020:2212 
 

Förslag till beslut  
Arbetsutskottet antar förvaltningens skrivelse, 2021-09-27, som nämndens svar på den tematiska 
kvalitetsgranskningen och översänder till Skolinspektionen.  

Paragrafen justeras omedelbart.  

Sammanfattning av ärendet 
Skolinspektionen genomförde under hösten 2020 en tematisk kvalitetsgranskning av rektors arbete 
med läraravlastande tjänster i grundskolans årskurser 7-9. Vid denna typ av granskningar väljs ett antal 
skolor från olika huvudmän ut i landet. I granskningen valdes Toråsskolan ut som en av 30 skolor. 
Syftet var att granska i vilken utsträckning så kallade läraravlastande tjänster integreras och används på 
ett sådant sätt att lärare avlastas i sitt arbete för att i högre utsträckning kunna fokusera på 
undervisningsprocessen. Med läraravlastande tjänster avses olika yrkeskategorier exempelvis lärar- 
eller elevassistenter och resurspedagoger. I granskningen har Skolinspektionen bedömt att det finns 
områden där huvudmannen kan vidta förbättringsåtgärder. I huvudsak föreslår Skolinspektionen att 
rektor ska utveckla det systematiska arbetet med att analysera lärares behov av avlastning, tydliggöra 
roller och säkerställa kompetens hos de läraravlastande tjänsterna samt analysera de läraravlastande 
tjänsternas arbetsuppgifter och om de bidrar till att lärare kan fokusera mer på undervisningen.  

Åtgärder har vidtagits inom utvecklingsområdena och arbetsutskottet har delegation på att lämna 
yttrande på Skolinspektionens granskningar, punkt A 1.5.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-27 

Kungsbacka kommuns svar på Skolinspektionens kvalitetsgranskning av rektors arbete med 
läraravlastande tjänster, 2021-09-27 

Beslut Skolinspektionen SI 2020:2212, 2021-04-08 
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Beslutet skickas till 
Skolinspektionen, skolinspektionen.umea@skolinspektionen.se (dnr SI 2020:2212) 

 

 

 

 

 

 

Maria Andersson     Helena Hellman 

Skolchef      Personalchef 
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Kungsbacka kommuns svar på 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning 

av rektors arbete med läraravlastande 

tjänster 

Dnr SI 2020:2212 

 

Åk 7–9 vid Toråsskolan 5–9, Kungsbacka kommun 
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Författningsstöd   
 

Bedömningsområde 1  
Författningsstöd  

2 kap. 9-10 §§ skollagen, 4 kap. 3-6 §§ skollagen och Lgr avsnitt 2.8 rektorns 

ansvar   

Bedömningsområde 2  
Författningsstöd  

1 kap. 5 § 1-2 st. skollagen, 2 kap. 9-10 §§ skollagen, 2.kap. 34 § skollagen och 

Lgr avsnitt 2.1 Normer och värden samt 2.8 rektorns ansvar  

Bedömningsområde 3  
Författningsstöd  

2 kap. 9-10 §§ skollagen, 4 kap. 3-6 §§ skollagen och Lgr avsnitt 2.8 rektorns 
ansvar  
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Utvecklingsområde 1 

Rektor behöver i sitt fortsatta arbete med att forma skolans organisation 

utveckla arbetet med att på ett mer systematiskt sätt analysera lärarnas 

arbetssituation och behov av avlastning för att lärarna ska kunna ägna mer tid 
åt undervisningsprocessen. 

Åtgärder som genomförts 

Organisationen för de lärarstödjande tjänsterna har förändrats sedan 

granskningen genomfördes genom att tre av de fyra resurspedagogerna som 

omfattades har ersatts med legitimerade lärare. Beslutet är taget utifrån en 

samlad analys av skolans behov och inte specifikt utifrån den tematiska 

kvalitetsgranskningen. Men det är viktigt att det framgår att förutsättningarna 
ser annorlunda ut.  

En förändring har också skett genom att det skett ett rektorsbyte på skolan. 

Rektor har som stöd i sitt arbete en erfaren tidigare rektor, titulerad skolledare, 

som ingår i skolans organisation och fått ansvar för att samordna och leda vissa 

processer. Denna skolledare har på uppdrag av rektor arbetat med att de 
åtgärder som beskrivs i svaret och rapporterar tillbaka till rektor. 

En överföring från tidigare rektor om beslut och åtgärder har skett och ny rektor 

har utifrån detta med stöd av nytillträdd skolledare organiserat för att det finns 

återkommande möten där det sker analys av behov och lärarnas 

arbetssituation. Genom att involvera lärare och elevhälsa får rektor underlag 

för att besluta om åtgärder och resursanvändning.  

Skolledare deltar regelbundet i de veckovisa arbetslagsmöten som lärare och 

övrig personal har och får genom detta fortlöpande nödvändig information för 

analyser av lärarnas arbetssituation.  En stående punkt på dagordningen för 

dessa möten är arbetsmiljö där möjlighet att diskutera arbetssituation, 

arbetsbelastning etc finns. Genom detta förväntas skolledare och rektor ha ett 

gott beslutsunderlag för att vidta/revidera åtgärder för att skapa mer tid för 
lärare att kunna ägna mer tid åt undervisningsprocessen. 

Ytterligare åtgärd är att lägga in regelbunden uppföljning av behov och 

prioritering där även resurspedagogens uppdrag ingår i elevhälsans 

kalendarium. Genom detta får lärare bra underlag för planeringen av 

undervisningen som också leder till att läraren avlastas i 

undervisningsprocessen. Första analysen kommer att ske under oktober månad 
med avstämning var sjätte vecka.  

En stående punkt på arbetsplatsträffar är arbetsmiljö där möjlighet ges till alla 

medarbetare på arbetsplatsen att utvärdera och påverka utvecklingen av sin 
egen arbetsmiljö. 
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Beskriv hur verksamhetens kvalitet utvecklats avseende 

utvecklingsområdet  

Omfattningen av resurspedagoger har minskat och antalet lärare ökat på 

skolan. Då fler legitimerade lärare arbetar med undervisningsprocessen finns 

även möjlighet att erbjuda elever med behov av extra stöd en hög kvalitet och 

anpassning till varje enskild elev. Detta avlastar även övriga lärare som arbetar 
kring eleverna. 

Genom att deltagande i arbetslagsmöten sker regelbundet ges bättre underlag 

för att organisera personella resurser med resultatet att lärare och övrig 
personal får en relevant arbetsbelastning. 

Genom elevhälsoteamets kontinuerliga analys av behov och belastning för 

lärarna kan skolledare tillsammans med elevhälsoteamet styra personella 

resurser utifrån nuläge i analysen Båda åtgärderna bidrar till att öka 

verksamhetens kvalitet genom goda förutsättningar för undervisning till 
eleverna. 

Beskriv de effekter som eventuellt förväntas på längre  

Förväntningar på längre sikt är att den nya organiseringen samt övriga åtgärder 

ska leda till en god och hållbar arbetsmiljö för lärare som möjliggör att dessa får 

bra förutsättningar att bedriva undervisning. En följdeffekt av detta är högre 
måluppfyllelse hos barn och elever. 

Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras 
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Utvecklingsområde 2 

Rektor behöver utveckla arbetet med att tydliggöra den läraravlastande 

personalens roller och arbetsuppgifter inom organisationen för att undvika 

otydligheter eller missförstånd bland skolans personal. I detta arbete ingår att 

ta fram tydliga arbetsbeskrivningar för den läraravlastande personalen och göra 
dessa kända bland skolans övriga personal 

Åtgärder som genomförts 

Uppdraget för den läraravlastande resurspedagogen är dokumenterat och 

kommunicerat till övriga medarbetare på arbetsplatsen. Uppdragsbeskrivningen 

bifogas. Skolledare och resursperson har tillsammans kommunicerat kring 
beskrivningen av uppdraget. 

Beskriv hur verksamhetens kvalitet utvecklats avseende 

utvecklingsområdet  

Ökad tydlighet kring uppdraget skapar trygghet både hos resurspedagog samt 

lärare kring uppdragets inriktning. Den ökade tydligheten skapar goda 

förutsättningar för lärare att bedriva undervisningsprocessen samt för den 

läraravlastande resurspedagogen att erbjuda ett stöd som avlastar läraren och 
på det sättet leder till ökad måluppfyllelse för eleverna. 

Beskriv de effekter som eventuellt förväntas på längre  

Ökad tydlighet leder till en god och hållbar arbetsmiljö för lärare som möjliggör 

att dessa får bra förutsättningar att bedriva undervisning. En följdeffekt av 
detta är högre måluppfyllelse hos barn och elever. 

Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras 
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Utvecklingsområde 3 

Rektor behöver utveckla arbetet med att säkerställa att läraravlastande 

personal har rätt kompetens för att kunna klara av sina arbetsuppgifter. I detta 

arbete behöver rektor skapa sig en god överblick över skolans 

arbetsorganisation och kartlägga vilken kompetens som krävs för de aktuella 

läraravlastande tjänsterna samt tillgodose sådan kompetensutveckling. Rektor 

behöver även utveckla arbete med att se till att den läraravlastande personalen 
ges ledning och stöd i sitt arbete. 

Åtgärder som genomförts 

Den läraravlastande resurspedagogen är erfaren utifrån sitt uppdrag med 

många års erfarenhet och känner väl till arbetsplatsen, dess förutsättningar och 

skolans uppdrag. I medarbetarsamtal samt löpande förs även dialog kring 

individuella kompetensutvecklingsbehov. Skolledare har på rektors uppdrag 

gått igenom resurspedagogens nuvarande uppdrag och bedömer att hen har 
ändamålsenlig kompetens.  

Den läraravlastande resurspedagogen erbjuds handledning på arbetsplatsen. 

Den läraravlastande resurspedagogen ingår både i arbetslags samt i 
elevhälsoteamets löpande avstämningar. 

Genom tydlig uppdragsbeskrivning samt dialog med skolledare, arbetslag och 

elevhälsoteam tillgodoses resurspedagogens behov av ledning och stöd i sitt 
arbete. 

Beskriv hur verksamhetens kvalitet utvecklats avseende 

utvecklingsområdet  

Ökad tydlighet kring uppdraget, rätt kompetens och kontinuerlig dialog med 

skolledare, lärare och elevhälsoteam skapar goda förutsättningar för lärare att 

bedriva undervisningsprocessen samt för den läraravlastande resurspedagogen 

att erbjuda ett stöd som avlastar läraren. Detta leder till ökad måluppfyllelse för 
eleverna. 

Beskriv de effekter som eventuellt förväntas på längre  

Ökad tydlighet i uppdrag samt rätt kompetens leder till en god och hållbar 

arbetsmiljö för resurspedagog och lärare. Det skapar goda förutsättningar att 
bedriva undervisning med följdeffekten elever når en högre måluppfyllelse. 

Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras 

En viktig erfarenhet är att i introduktion av nyanställda med motsvarande 

uppdrag så är anpassad introduktion viktigt och handledning med exempelvis 
elevhälsans professioner övervägs vid start utifrån kartläggningen.  

 

  
  

  

  



 

Beslut 
 

 
Kungsbacka kommun 

info@kungsbacka.se 

 

 

2020-04-08 

Dnr SI 2020:2212 

 

 

Skolinspektionen,  Box 3177. 903 04 Umeå. Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10   

E-post: skolinspektionen@skolinspektionen.se, www.skolinspektionen.se 

 

 

 

 

 

Beslut  

efter kvalitetsgranskning av rektors arbete med 

läraravlastande tjänster i grundskolan, årskurs 

 7–9 vid Toråsskolan 5–9 i Kungsbacka kommun 
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Inledning  

Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19–20 § skollagen (2010:800) genomfört 

en kvalitetsgranskning av rektors arbete med läraravlastande tjänster i 

grundskolan, årskurs 7–9. Syftet är att granska i vilken utsträckning läraravlastande 

tjänster integreras och används på ett sådant sätt att lärare avlastas i sitt arbete för 

att i högre utsträckning kunna fokusera på undervisningsprocessen. 

De övergripande frågeställningarna är: 

1. I vilken utsträckning kartlägger och analyserar rektor lärares behov av 

avlastning i syfte att lärare kan ägna mer tid till undervisningsprocessen?  

2. I vilken utsträckning organiserar rektor arbetet på skolan så att 

läraravlastande tjänster bidrar till att avlasta lärare så att de kan ägna mer 

tid till undervisningsprocessen?  

3. I vilken utsträckning följer rektor upp, utvärderar och analyserar om 

läraravlastande tjänster bidrar till sitt syfte? 

Bedömningen görs i förhållande till de kvalitetskriterier Skolinspektionen satt upp i 

granskningen inom det granskade området. Granskningens författningsstöd 

återfinns i bilaga 2. 

Granskningen genomförs i 30 utvalda skolenheter. I urvalet ingår såväl enskilda 

som kommunala huvudmän. Toråsskolan 5–9, med Kungsbacka kommun som 

huvudman, ingår i denna granskning.  

Skolinspektionen genomförde fyra intervjuer via videolänk med personal vid 

Toråsskolan 5–9 i Kungsbacka kommun den 9 till 14 december 2020. Intervjuerna 

genomfördes av utredarna Ulrika Holm och Caroline Engskär. Två intervjuer hölls 

med rektorn, en intervju hölls med tre lärare och en intervju hölls med 

läraravlastande personal i form av tre resurspedagoger. 

Beslut: 

Skolinspektionen bedömer att framtagna kvalitetskriterier uppfylls vid 

Toråsskolan 5–9 i följande utsträckning: 

Bedömningsområde 1: Rektors arbete med att kartlägga och analysera lärares 
behov av avlastning i syfte att lärare kan ägna mer tid till undervisningsprocessen. 

Rektorn kartlägger och analyserar i flera delar lärares behov av avlastning i syfte 
att lärare kan ägna mer tid till undervisningsprocessen. 
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I syfte att höja verksamhetens kvalitet bedömer Skolinspektionen att ett 
utvecklingsarbete behöver inledas inom följande område. 

 

 Rektorn behöver i sitt fortsatta arbete med att forma skolans 

organisation utveckla arbetet med att på ett mer systematiskt sätt 

analysera lärarnas arbetssituation och behov av avlastning, för att lärarna 

ska kunna ägna mer tid åt undervisningsprocessen. 

Bedömningsområde 2: Rektors organisering av arbetet på skolan för att 
läraravlastande tjänster ska bidra till att avlasta lärare så att de kan ägna mer tid 
till undervisningsprocessen. 

Rektorn organiserar i låg utsträckning arbetet på skolan så att läraravlastande 
tjänster bidrar till att avlasta lärare så att de kan ägna mer tid till 
undervisningsprocessen. 

I syfte att höja verksamhetens kvalitet bedömer Skolinspektionen att ett 
utvecklingsarbete behöver inledas inom följande områden. 

 

 Rektorn behöver utveckla arbetet med att tydliggöra den läraravlastande 

personalens roller och arbetsuppgifter inom organisationen för att 

undvika otydligheter eller missförstånd bland skolans personal. I detta 

arbete ingår att ta fram tydliga arbetsbeskrivningar för den 

läraravlastande personalen och göra dessa kända bland skolans övriga 

personal. 

 Rektorn behöver utveckla arbetet med att säkerställa att läraravlastande 

personalen har rätt kompetens för att kunna klara av sina 

arbetsuppgifter. I detta arbete behöver rektorn skapa sig en god 

överblick över skolans arbetsorganisation och kartlägga vilken kompetens 

som krävs för de aktuella läraravlastande tjänsterna samt tillgodose 

sådan kompetensutveckling. Rektorn behöver även utveckla arbetet med 

att se till att den läraravlastande personalen ges ledning och stöd i sitt 

arbete. 

Bedömningsområde 3: Rektors arbete med att följa upp, utvärdera och analysera 
om läraravlastande tjänster bidrar till sitt syfte. 

Rektorn följer upp, utvärderar och analyserar i flera delar om läraravlastande 
tjänster bidrar till sitt syfte. 

Uppföljning 

Huvudmannen ska senast den 2021-10-08 redovisa till Skolinspektionen vilka 

förbättringsåtgärder som vidtagits utifrån de identifierade utvecklingsområdena 
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och resultat av dessa åtgärder. Som stöd för redovisningen bör bifogad mall 

(bilaga 3) användas. 

Redogörelsen skickas via e-post, till 

skolinspektionen.umea@skolinspektionen.se. Hänvisa till Skolinspektionens 

diarienummer för granskningen (dnr SI 2020:2212) i de handlingar som sänds in. 

Med anledning av den rådande situationen med risker för smittspridning av Covid-

19 

Skolinspektionen är medveten om att många skolor i dagsläget är påverkade 

med anledning av covid-19. Följden kan vara stor frånvaro av personal eller att 

resurser måste tas i anspråk för nya förhållanden. Vi följer kontinuerligt 

situationen och hur den påverkar skolsystemet i olika delar av landet. Om du 

som huvudman behöver längre uppföljningstid kontakta Skolinspektionen för 

prövning. 

 

Skolinspektionens bedömningar  

Rektors arbete med att kartlägga och analysera 

lärares behov av avlastning i syfte att lärare kan ägna 

mer tid till undervisningsprocessen  

Här bedöms i vilken utsträckning rektorn kartlägger och analyserar lärares behov 

av avlastning i syfte att lärare kan ägna mer tid till undervisningsprocessen. I 

detta ingår arbetet att kartlägga och analysera lärarnas arbetsuppgifter och 

deras arbetssituation.  

Samlad bedömning 

Skolinspektionen bedömer att rektorn i flera delar kartlägger och analyserar lärares 

behov av avlastning i syfte att lärare kan ägna mer tid till undervisningsprocessen.  

Granskningen visar att rektorn kartlägger lärarnas arbetssituation och behov av 

avlastning. Kartläggningen sker bland annat via medarbetarsamtal, 

arbetsplatsträffar och skolans trygghetsteam. Rektorn för också en dialog med 

huvudmannen avseende skolans läraravlastande tjänster.  

Det framkommer dock att rektorn, som arbetat kort tid på skolan, ännu inte har 

genomfört en systematisk analys av det som framkommer i kartläggningen av 

lärarnas arbetsuppgifter och arbetssituation, i syfte att lärarna ska kunna ägna mer 

tid till undervisningsprocessen. Rektorn har visserligen analyserat vissa delar av 

kartläggningen med fokus på att lösa en uppkommen situation i en viss årskurs, 
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men analysen har inte omfattat hela kartläggningen och därmed inte genomförts 

på ett planerat och strukturerat sätt. Rektorn har även gjort vissa prioriteringar av 

hur den läraravlastande personalen ska användas, men detta främst med fokus på 

att tillgodose elevers behov av stöd snarare än lärarnas behov av avlastning för att 

de ska ges möjlighet att ägna sig åt undervisningsprocessen. 

Motivering 

Rektorn kartlägger lärarnas arbetsuppgifter och arbetssituation 

Granskningen visar att rektorn i olika sammanhang kartlägger lärarnas 

arbetsuppgifter och deras arbetssituation. Rektorn involverar även lärarna i 

kartläggningen. I intervjuer framkommer att rektorn hittills har kartlagt lärarnas 

arbetsuppgifter och arbetssituation genom medarbetarsamtal och genom att ställa 

direkta frågor till lärarna. Rektorn får även underlag till sin kartläggning från 

arbetsplatsträffar och arbetslagsmöten. Lärarna berättar att rektorn inför 

höstterminens medarbetarsamtal skickade ut frågor som bland annat handlade om 

de saknar något i sin arbetssituation, personliga mål och utvecklingsområden samt 

hur deras olika styrkor och kompetenser kan komma skolan till nytta. Eftersom 

rektorn vid den tidpunkten var nytillträdd så kom dessa samtal att fungera som ett 

”lära-känna-samtal”, men lärarna berättar samtidigt att rektorn specifikt frågade 

dem om deras arbetssituation. Vidare berättar rektorn att skolan har månadsvisa 

arbetsplatsmöten för samtlig personal. Under dessa möten ges lärarna alltid 

möjlighet att lyfta nuläget samt hur de upplever sina arbetsuppgifter och sin 

arbetssituation. Rektorn tar sedan del av anteckningar från lärarnas diskussioner. 

Likaså finns det under personalens veckovisa arbetslagsmöten en stående 

diskussionspunkt som rör lärarnas arbetsmiljö och arbetsbelastning. Rektorn säger 

att mötespunkten inte alltid utnyttjas och att hen inte alltid får återkoppling kring 

innehållet i diskussionerna, men uttrycker att hen försöker närvara vid 

arbetslagsmötena.  

Rektorn inhämtar också information om lärarnas arbetsuppgifter och 

arbetssituation via skolans trygghetsteam, elevhälsoteam och genom resultaten av 

en elevenkät som genomförs vid skolan. Rektorn skapar sig en bild av hur lärarnas 

arbetssituation ser ut inom olika klasser eller elevgrupper via veckovisa 

sammanställningar av skriftliga händelserapporter som tas fram av skolans 

trygghetsteam. Via trygghetsteamets arbete har rektorn även identifierat 

långvariga problem gällande trygghet och studiero i en viss årskurs. Utifrån detta 

har kuratorn, på rektorns uppdrag, kartlagt elevers stödbehov och undervisande 

lärares behov av avlastning. Rektorn har varit involverad i kartläggningen via 

återkoppling och dialog med kuratorn. Rektorn uppger att hen även får kännedom 

om lärarnas arbetssituation genom elevhälsoteamets kartläggning av elevers 

stödbehov och via elevenkäter som bland annat visar på elevernas uppfattning om 

studiero och möjlighet till lärande. 
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Granskningen visar vidare att rektorn för en dialog med huvudmannen i arbetet 

med läraravlastande tjänster. Rektorn uppger att hen har kontinuerliga 

avstämningar med sin chef och att huvudmannen därigenom är insatt i skolans 

generella behov av läraravlastande tjänster. Vidare tar huvudmannen del av 

skolans systematiska kvalitetsarbete där det finns uppgifter om hur skolan 

använder läraravlastande tjänster. Frågan om läraravlastande personal blir även 

uppmärksammad för huvudmannen i samband med att rektorn ansöker om 

tilläggsstöd för enskilda elever som är i omfattande behov av särskilt stöd. 

Rektorn har inte genomfört en systematisk analys av det som framkommer i 

kartläggningen 

Granskningen visar att rektorn hittills inte har analyserat det som framkommer i 

kartläggningen på ett planerat och strukturerat sätt, i syfte att lärarna ska kunna 

ägna mer tid till undervisningsprocessen. Av intervju med rektorn framkommer att 

hen har som ambition att kartlägga och analysera lärares arbetssituation och deras 

behov av avlastning men att hen hittills endast delvis analyserat det som 

framkommit i kartläggningarna. Av intervjuer framkommer att rektorn under 

höstterminen har skapat sig en bild av vilka lärare och i vilka klasser det finns behov 

av avlastning i form av läraravlastande personal. Underlaget kommer från 

elevhälsoteamets analyser av elevernas stödbehov samt trygghetsteamets analyser 

av de skriftliga händelserapporterna. Enligt rektorn har hen dock inte fört några 

diskussioner med lärarna om vilka arbetsuppgifter som skulle kunna utföras av 

annan personal än lärare. Rektorn har inte heller genomfört någon genomgående 

analys av vad som framkommit av trygghetsteamets kartläggning. Lärarna beskriver 

att rektorn utifrån analyser och diskussioner med elevhälsan och trygghetsteamet 

under höstterminen har fokuserat resurserna till de mest akuta situationerna och 

elevärendena på skolan.  

Rektorn har emellertid analyserat delar av kartläggningen med fokus på att lösa en 

uppkommen situation i en viss årskurs och utifrån detta tillsatt läraravlastande 

personal. I intervjun med rektorn framkommer att rektorn och elevhälsoteamet 

under hösten analyserat kuratorns kartläggning av elevers stödbehov och 

undervisande lärares behov av avlastning specifikt i en årskurs. Enligt rektorn 

visade analysen att åtgärder behövde vidtas i den aktuella årskursen för att 

upprätthålla studieron och tillgodose enskilda elevers behov av stöd. För att möta 

verksamhetens behov visstidsanställde rektorn två resurspedagoger som fick i 

uppdrag att under en begränsad tidsperiod arbeta tillsammans med fyra elever 

utanför skolans lokaler. Vid granskningstillfället uppger rektorn att en av 

resurspedagogerna stöttar två av eleverna i klass, medan den andra 

resurspedagogen stöttar de två andra eleverna i en särskild lokal på skolan. Detta 

så att eleverna ska kunna tillgodogöra sig undervisningen i samtliga ämnen med 

hjälp av material från undervisande lärare. 
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Rektorn har även gjort vissa prioriteringar gällande inom vilka områden de 

tillsvidareanställda resurspedagogerna ska arbeta, främst utifrån elevers behov av 

stöd. Rektorn berättar att hen har prioriterat att de aktuella resurspedagogernas 

arbetsuppgifter ska riktas till klasser där undervisande lärare uttrycker att det finns 

elever som har svårt att nå målen och där det finns ett behov av stöd till lärare för 

att upprätthålla och bibehålla studieron under lektioner. Enligt rektorn har hen 

även prioriterat att resurspedagogerna ska stödja elever och avlasta lärare i årskurs 

9, främst i ämnena matematik, svenska och engelska. Rektorn säger dock att 

prioriteringen inte har föregåtts av en strukturerad analys, men beskriver att det är 

viktigt att eleverna i årskurs 9 når behörigheten till gymnasiet samt att hen har sett 

att elevernas kunskapsresultat i matematik har legat lågt i förhållande till 

kunskapsresultaten i andra skolor i kommunen.  

Enligt rektorn befinner sig skolan i en förändringsprocess gällande ledning och 

organisation. Under vårterminen 2021 kommer två nya rektorer att tillträda och 

ges ansvar för förskoleklass och årskurserna 1–3 respektive årskurserna 4–6. 

Rektorn ser förändringen i ledningen som en möjlighet till nystart för skolan och ett 

tillfälle under vårterminen för ledningen att sätta sin egen prägel på verksamheten, 

bland annat gällande utformningen av skolans läraravlastande tjänster. 

Identifierat utvecklingsområde 

I syfte att ytterligare höja verksamhetens kvalitet inom området bedömer 

Skolinspektionen att ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande område: 

 Rektorn behöver i sitt fortsatta arbete med att forma skolans organisation 

utveckla arbetet med att på ett mer systematiskt sätt analysera lärarnas 

arbetssituation och behov av avlastning, för att lärarna ska kunna ägna mer 

tid åt undervisningsprocessen.  

Granskningen visar att rektorn hittills inte har genomfört en systematisk analys av 

det som framkommit i kartläggningen av lärarnas arbetsuppgifter och 

arbetssituation. Det framkommer visserligen att rektorn har analyserat vissa delar 

av det som framkommit i kartläggningen, men analysen har inte omfattat hela 

kartläggningen. Vidare har inte analysen inte genomförts på ett planerat och 

strukturerat sätt i syfte att lärarna ska kunna ägna mer tid till 

undervisningsprocessen.  

Enligt skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ledas och samordnas 

av en rektor. Rektorn beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att 

fördela resurser inom enheten efter elevernas olika förutsättningar och behov. 

Vidare ska rektorn särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Rektorn ansvarar för 

att på skolenhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 

utbildningen under medverkan av lärare, övrig personal och elever. 
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Skolverket menar att en förutsättning för att kunna möta skolans 

kompetensförsörjningsbehov, både på kort och på lång sikt, är att såväl huvudmän 

som rektorer kartlägger och analyserar verksamhetens behov, så att rätt 

kompetens finns tillgänglig när den behövs och används på ett optimalt och 

hållbart sätt.1 Vidare redogör Skolverket för vilka uppgifter som enligt 

skolförfattningarna behöver utföras av lärare och vilka uppgifter som får utföras av 

andra personalkategorier än lärare.2 

Skolinspektionen rekommenderar rektorn att i sitt fortsatta arbete med att forma 
skolans organisation fullföljer den påbörjade analysen av lärarnas behov av 
avlastning, i syfte att lärarna kan fokusera på undervisningsprocessen. 
Behovsanalysen bör vara såväl planerad som strukturerad samt innehålla analyser 
om lärarna ägnar sin arbetstid åt uppgifter som inte hänför sig till 
undervisningsprocessen samt vilka arbetsuppgifter som är lämpliga att överlämna 
till andra personalkategorier än lärare. Rektorn behöver i sin analys ta hänsyn till 
vilka typer av arbetsuppgifter som enligt skolförfattningarna kan utföras av andra 
personalkategorier än lärare. Rektorn behöver också ta ställning till om andra 
personalkategorier behöver tillföras eller om dessa uppgifter kan tilldelas redan 
befintlig personal på skolan eller tas bort helt.  

Rektors organisering av arbetet på skolan för att 

läraravlastande tjänster ska bidra till att avlasta lärare 

så att de kan ägna mer tid till undervisningsprocessen 

Här bedöms i vilken utsträckning rektorn organiserar arbetet på skolan så att 

läraravlastande tjänster bidrar till att avlasta lärare så att de kan ägna mer tid till 

undervisningsprocessen. I detta arbete ingår att se till att de läraravlastande 

tjänsterna är anpassade till skolans arbetsorganisation och att det finns ett 

tydligt syfte med vad den läraravlastande personalen ska bidra till. Det finns 

arbetsbeskrivningar för den läraravlastande personalen som är väl kända på 

skolan. Arbetet organiseras så att den läraravlastande personalens stöd till lärare 

blir så effektivt som möjligt och att den inte blir en belastning för lärarna. I detta 

arbete ingår att se till att den läraravlastande personalen har rätt kompetens för 

att klara av sina arbetsuppgifter enligt tilldelad arbetsbeskrivning. 

 

  

                                                           

1 Skolverket (2020). Redovisning av uppdrag om att ta fram stödmaterial för hur lärarassistenter, 
socionomer och andra yrkesgrupper ska kunna avlasta lärare. s. 6. 
2 Ibid, s. 9-19, 25 samt 44. 
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Samlad bedömning 

Skolinspektionen bedömer att rektorn i låg utsträckning organiserar arbetet på 

skolan så att de läraravlastande tjänsterna bidrar till att avlasta lärare så att de kan 

ägna mer tid till undervisningsprocessen. 

Granskningen visar att rektorn behöver utveckla arbetet med att implementera 

och anpassa de visstidsanställda resurspedagogerna till skolans arbetsorganisation. 

Rektorn har inte tydliggjort de visstidsanställda resurspedagogernas 

arbetsuppgifter och roller i tillräckligt stor utsträckning. Otydligheter i 

ansvarsfördelning uppstår bland annat i samarbetet med undervisande lärare. 

Rektorn har vidare inte säkerställt att de visstidsanställda resurspedagogerna i alla 

delar har rätt kompetens för de arbetsuppgifter de utför. Rektorn har varken 

säkerställt att de aktuella resurspedagogerna har den kompetens som krävs när de 

påbörjade sitt uppdrag eller kartlagt och tillgodosett deras behov av 

kompetensutveckling löpande under anställningen. Rektorn har heller inte 

säkerställt att de visstidsanställda resurspedagogerna ges den ledning och det stöd 

som de är i behov av för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Vidare saknar 

samtliga resurspedagoger, såväl de visstidsanställda som de tillsvidareanställda, 

tydliga arbetsbeskrivningar.  

Granskningen visar emellertid att rektorn har organiserat arbetet kring skolans 

tillsvidareanställda resurspedagoger på ett sätt som skapar förutsättningar för att 

lärare kan avlastas. Rektorn har tydliggjort de aktuella resurspedagogernas 

uppdrag och arbetsuppgifter. Rektorn ser även till att de tillsvidareanställda 

resurspedagogerna har rätt kompetens samt att de ges den ledning och det stöd 

som de behöver för att kunna utföra sitt uppdrag. Granskningen visar även att 

rektorn har tydliggjort syftet med samtliga resurspedagoger för skolans personal. 

Skolinspektionen bedömer att rektorn på olika sätt behöver utveckla arbetet med 

att organisera de läraravlastande tjänsterna. 

Motivering 

Rektorn har tydliggjort syftet med den läraravlastande personalen 

Granskningen visar att rektorn har tydliggjort syftet med den läraravlastande 

personalen för skolans personal. Både rektorn och lärarna säger i intervju att 

personalen på högstadiet är förtrogna med syftet med de läraravlastande 

tjänsterna och vad de ska bidra med på skolan. Rektorn berättar att skolan har ett 

omfattande behov av läraravlastande personal. Dessa behov handlar till stor del 

om att skapa studiero och en bra arbetsmiljö för både elever och personal. Syftet 

är även att förstärka undervisningen för att främja en högre måluppfyllelse bland 

eleverna.  
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Enligt rektorn har de två tillsvidareanställda resurspedagogerna arbetat länge på 

skolan och syftet med tjänsterna är väl känt bland skolans personal. I samband med 

förändringar i deras uppdrag och arbetsuppgifter kommunicerar rektorn dessa till 

skolans personal. De tillsvidareanställda resurspedagogerna har till syfte att stötta 

undervisande lärare i undervisningssituationer, både i och utför klassrummet, samt 

skapa relationer till eleverna för att öka deras studiemotivation. Därutöver utför 

resurspedagogerna arbetsuppgifter som att kontakta vårdnadshavare, ta fram 

material, följa elevers mående, hantera konflikter och hjälpa lärare med elever som 

kommer sent till lektioner.  

Vidare berättar rektorn att hen har kommunicerat syftet med de visstidsanställda 

resurspedagogerna muntligen i arbetslagen samt via e-post till de lärare som 

ansvarar för elevernas undervisning. De visstidsanställda resurspedagogerna menar 

att rektorn även har tydliggjort syftet på ett arbetsplatsmöte. Den ena 

resurspedagogens arbete syftar främst till att stötta och motivera två elever så att 

de ska fungera i den ordinarie undervisningen samt skapa en lugnare 

klassrumsmiljö. Därtill stöttar hen även några elever i andra klasser och årskurser. 

Den andra resurspedagogen arbetar med två elever i en särskild lokal på skolan. 

Enligt rektorn är syftet att öka elevernas välmående och motivation till skolarbetet 

samt stötta eleverna så att de kan tillgodogöra sig undervisningen i samtliga ämnen 

med hjälp av material från undervisande lärare.  

Rektorn har inte i alla fall tydliggjort den läraravlastande personalens roller i 

förhållande till annan personal på skolan 

Granskningen visar att den läraravlastande personalens roller samt 

ansvarsfördelningen i förhållande till lärarna inte alltid är tydliggjord. Rektorn säger 

i intervju att hen inte tydligt har kommunicerat resurspedagogernas roll eller 

gränsdragningen av deras roll till andra yrkeskategorier på skolan och att hen kan 

göra detta i större utsträckning. Även lärarna uppger att det inte finns någon 

formell ordning kring vad som ingår i lärarens respektive resurspedagogens roll. 

Båda de visstidsanställda resurspedagogerna uttrycker att det är otydligt vad 

eleverna ska arbeta med under lektioner och säger att de ofta får utforma detta på 

egen hand. Även rektorn berättar att hen i samtal med de aktuella 

resurspedagogerna har märkt viss frustration över att lärarna inte tillhandahåller 

det undervisningsmaterial som behövs för att de ska kunna göra ett bra arbete 

tillsammans med eleverna. Rektorn uppger i intervju att det är tänkt att 

undervisande lärare ska tillhandahålla elevernas undervisningsmaterial. Enligt 

rektorn har hen nog inte tydliggjort lärarnas ansvar och hen skulle kunna ha gjort 

mer för att ge resurspedagogerna det stöd de behöver för att kunna utföra sitt 

arbete.   

Granskningen visar emellertid att lärarna och de tillsvidareanställda 

resurspedagogerna uppfattar sina roller som tydliga. Både lärarna och de aktuella 

resurspedagogerna beskriver att de i samtal med varandra formar sina respektive 
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roller och sitt samarbete. Rektorn uppger att hen informellt fört en dialog med 

lärarna kring deras och de tillsvidareanställda resurspedagogernas roller vid 

spontana samtal i verksamheten. Några resurspedagoger beskriver också att de vid 

behov för en dialog med rektorn kring gränsdragningen mellan rollen som 

resurspedagog och rollen som lärare. Därtill menar rektorn att när det gäller de 

tillsvidareanställda resurspedagogerna tydliggörs olika roller i samtalen mellan 

resurspedagogerna och undervisande lärare.  

De visstidsanställda resurspedagogernas arbetsuppgifter är inte tydliggjorda och 

samtliga resurspedagoger saknar tydliga arbetsbeskrivningar  

Granskningen visar att rektorn inte har tydliggjort de visstidsanställdas 

arbetsuppgifter i tillräckligt stor utsträckning. Rektorn berättar att hen har samtalat 

enskilt med de visstidsanställda resurspedagogerna kring deras arbetsuppgifter och 

uppdrag, men att hen tydligare kommunicerat uppdraget endast för en av 

resurspedagogerna. De aktuella resurspedagogerna uttrycker dock i intervju att 

deras känsla är att de på egen hand styr och allt eftersom kommer på sina 

arbetsuppgifter. De uttrycker att deras arbetsuppgifter är otydliga, även om de har 

fått ett schema som visar vart de ska befinna sig och vilka elever de ska arbeta med 

i olika ämnen. En resurspedagog säger att rektorn har tydliggjort att hen ska arbeta 

i vissa klasser och årskurser, men uttrycker att arbetsuppgifterna är luddiga. För att 

förstå vad arbetsuppgifterna mer konkret består utav har resurspedagogen frågat 

sig fram genom att prata med undervisande lärare. Den andra resurspedagogen 

säger att rektorn har förmedlat att hen ska stödja två elever i en särskild lokal på 

skolan utan att lämna närmre anvisningar. Resurspedagogen berättar att hen på 

egen hand har prioriterat vilka ämnen eleverna ska arbeta med.  

När det gäller de tillsvidareanställda resurspedagogerna har rektorn tydliggjort 

deras uppdrag och arbetsuppgifter. Enligt rektorn tydliggör hen via samtal de 

tillsvidareanställda resurspedagogernas uppdrag och hur de ska användas i 

organisationen. I intervju uttrycker den intervjuade tillsvidareanställda 

resurspedagogen att hens uppdrag och arbetsuppgifter är tydliga, även om de inte 

finns skriftligt dokumenterade. Resurspedagogerna och lärarna samtalar därefter 

om resurspedagogernas arbetsuppgifter mer i detalj, exempelvis var 

resurspedagogerna behövs i en undervisningssituation. Resurspedagogerna har 

sedan regelbundna avstämningar med rektorn för att säkerställa att de arbetar 

med rätt arbetsuppgifter. Att de tillsvidareanställda resurspedagogerna har getts 

möjlighet att påverka hur de ska disponera delar av sitt uppdrag är, enligt rektorn, 

ett väl fungerande upplägg.  

Granskningen visar vidare att rektorn inte har upprättat tydliga arbetsbeskrivningar 

för resurspedagogerna. I samtliga intervjuer framkommer att den läraravlastande 

personalen inte ges några skriftliga arbetsbeskrivningar. Rektorn anger att hen via 

olika dialoger och samtal muntligen förmedlar resurspedagogernas uppdrag. 
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Rektorn har inte säkerställt att de visstidsanställda resurspedagogerna har rätt 

kompetens 

Granskningen visar att rektorn inte har säkerställt att de visstidsanställda 

resurspedagogerna har rätt kompetens för de arbetsuppgifter de utför. Rektorn 

anser att de visstidsanställda resurspedagogerna klarar sitt uppdrag utifrån den 

erfarenhet och de kunskaper de har, men säger samtidigt att det är svårt att göra 

en bedömning av de visstidsanställda resurspedagogerna eftersom de arbetat kort 

tid på skolan. I intervju berättar rektorn att viktiga kompentenser i rollen som 

resurspedagog är pedagogisk kompetens och förmågan att skapa goda relationer 

till eleverna. Enligt rektorn behöver skolans resurspedagoger även kunna hantera 

konflikter och hålla motiverande samtal. Rektorn säger dock att hen inte har hunnit 

säkerställa att de visstidsanställda resurspedagogerna har nödvändig kunskap om 

skolan som system och dess regelverk, skolans värdegrundsuppdrag och elever 

med olika funktionsnedsättningar. Av den information som Skolinspektionen tagit 

del av inför granskningen framgår att en av de visstidsanställda resurspedagogerna 

är utbildad förskollärare, medan den andra saknar pedagogisk utbildning. 

Resurspedagogen som saknar pedagogisk utbildning säger att hen endast har 

mycket begränsad kunskap om grundskolans läroplan.  

Vidare framkommer det av intervjuer med både rektorn och de aktuella 

resurspedagogerna att rektorn heller inte har kartlagt de visstidsanställda 

resurspedagogernas behov av kompetensutveckling med utgångspunkt i deras 

arbetsuppgifter. Resurspedagogerna uttrycker att de har ett behov av mer kunskap 

om hur de kan bemöta elever med särskilda behov. Enligt resurspedagogerna har 

de på eget initiativ inhämtat kunskap om exempelvis skolans regelverk och om vilka 

strategier de kan använda sig av i bemötandet av olika elever. Rektorn planerar 

emellertid för att skolpsykologen ska inleda handledningssamtal med samtliga 

resurspedagoger under våren för att stötta dem i arbetet med att bemöta elever 

som är i behov av särskilt stöd. Behovet av sådan handledning har identifierats i 

elevhälsoteamet. 

Rektorn ser dock till att de tillsvidareanställda resurspedagogerna har rätt 

kompetens. Av den information som Skolinspektionen tagit del av inför 

granskningen framgår att de tillsvidare anställda resurspedagogerna är utbildade 

fritidspedagoger. Rektorn säger att de tillsvidareanställda resurspedagogerna är 

erfarna och arbetar med eleverna på ett mycket bra sätt. Av intervjuer 

framkommer att rektorn använder sig av medarbetarsamtalen för att kartlägga och 

efterfråga den tillsvidareanställda personalens behov av kompetensutveckling. 

Rektorn säger att hen utifrån de genomförda medarbetarsamtalen kan se att det 

finns ett generellt behov av mer kunskap om neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar för flera av skolans personal. Av intervjuer framkommer att 

de tillsvidareanställda resurspedagogerna deltar i skolans generella 

kompetensutvecklingsinsatser, bortsett från sammanhang där fokus ligger på 

lärarnas ämneskunskaper. Lärarna ger exempel på insatser som ledarskap i 
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klassrummet, mjuka värden och Machofabriken3. En av resurspedagogerna 

berättar att hen särskilt intresserar sig för skolans trygghetsarbete och att hen 

tidigare gått olika kurser kring bemötande av elever, exempelvis lågaffektivt 

bemötande. 

De visstidsanställda resurspedagogerna ges inte tillräckligt med ledning och stöd i 

sitt arbete 

Granskningen visar att rektorn inte ser till att de visstidsanställda 
resurspedagogerna ges den ledning som de är i behov av. Rektorn uppger att hen 
arbetsleder skolans samtliga resurspedagoger och att hen under hösten har fört 
täta samtal med de visstidsanställda resurspedagogerna utifrån att de är nya i sina 
roller och i högre grad knutna till enskilda elever. Resurspedagogerna uttrycker 
dock i intervju att de upplever att de arbetsleder sig själva. Enligt 
resurspedagogerna utgjorde rektorn ett uppskattat stöd när de arbetade med 
eleverna utanför skolans lokaler, men att de vid granskningstillfället inte ges 
samma ledning. Resurspedagogerna berättar att de ofta rådfrågar en av de 
tillsvidareanställda resurspedagogerna, men att detta inte är formaliserat av 
rektorn. I intervjun efterfrågar resurspedagogerna ett forum där de kan samtala 
kring deras arbete med eleverna och vilka förändringar som behöver göras i detta. 

Vidare ser inte rektorn till att det finns ett uttalat och genomtänkt stöd för de 
visstidsanställda resurspedagogerna. Rektorn berättar i intervju att hen ännu inte 
har inlett någon dialog eller kartläggning av resurspedagogerna behov av stöd i 
arbetet, men att elevhälsans påbörjade uppföljning av elever som ges särskilt stöd 
kommer ingå som en del i kartläggningen. Både rektorn och de visstidsanställda 
resurspedagogerna uppger att det, utöver rektorns ledning som beskrivs ovan, 
saknas stödstrukturer för de visstidsanställda resurspedagogerna. Varken 
arbetslagsmöten eller arbetsplatsträffar utgör vid granskningstillfället forum där 
resurspedagogerna upplever att de ges stöd i arbetet. Vidare beskriver en av de 
visstidsanställda resurspedagogerna att hen inte har någon insyn i lärarnas 
planeringar eller klassens ordinarie undervisning. Den andra resurspedagogen 
upplever att hen har insyn i lärarens undervisning, men säger att avstämningar 
kring lektionens innehåll och vad eleverna ska arbeta med sker precis innan 
lektionsstart och att hen utifrån detta ofta behöver improvisera. Vidare 
framkommer att resurspedagogerna varken tar del av åtgärdsprogram eller deltar 
på elevhälsomöten där elever och stödinsatser diskuteras. Rektorn nämner att det 
finns möjlighet för resurspedagogerna att samtala med lärare under 
arbetslagsmöten samt att de har planeringstid i sina scheman där de har möjlighet 
att söka upp de lärare som de samarbetar med för att samplanera och samverka 
kring elever eller klasser. 

                                                           

3 Machofabriken är ett verktyg för arbete för jämställdhet och mot våld bland unga. Det består av 
filmer, övningar och samtalsunderlag som möjliggör starten på ifrågasättande av begränsande och 
destruktiva killnormer. Hämtat 2021-03-30 från https://machofabriken.se/om-machofabriken/. 

https://machofabriken.se/om-machofabriken/
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Granskningen visar att rektorn ger de tillsvidareanställda resurspedagogerna den 
ledning och det stöd som de behöver för att kunna utföra sitt uppdrag. Rektorn 
uppger att hen arbetsleder skolans samtliga resurspedagoger. Den  
tillsvidareanställda resurspedagogen som deltagit i intervju uttrycker att det är 
tydligt att rektorn är deras arbetsledare. Enligt resurspedagogen har de 
tillsvidareanställda resurspedagogerna och rektorn en fungerande dialog kring 
deras arbete via regelbundna avstämningar. Därutöver kan resurspedagogerna 
kontakta rektorn för att resonera kring olika situationer som uppstår. Enligt 
resurspedagogen ger rektorn snabb återkoppling i olika ärenden. Vidare beskriver 
rektorn att de tillsvidareanställda resurspedagogerna är mycket erfarna och att de 
har arbetat länge i verksamheten, vilket innebär att de inte har så stort behov av 
stöd. Även den tillsvidareanställda resurspedagogen som deltar i intervju säger att 
hen har arbetat länge på skolan och att hen utifrån detta har god insyn i lärarnas 
undervisning. Enligt resurspedagogen samarbetar och stödjer resurspedagogerna 
och undervisande lärare varandra.  

Identifierade utvecklingsområden 

I syfte att ytterligare höja verksamhetens kvalitet inom området bedömer 

Skolinspektionen att ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande områden: 

 Rektorn behöver utveckla arbetet med att tydliggöra den läraravlastande 

personalens roller och arbetsuppgifter inom organisationen för att undvika 

otydligheter eller missförstånd bland skolans personal. I detta arbete ingår 

att ta fram tydliga arbetsbeskrivningar för den läraravlastande personalen 

och göra dessa kända bland skolans övriga personal. 

Granskningen visar att rektorn inte har tydliggjort de visstidsanställda 

resurspedagogernas roller och arbetsuppgifter. Otydligheter i ansvarsfördelning 

uppstår bland annat i samarbetet med undervisande lärare. De visstidsanställda 

resurspedagogerna uttrycker att deras arbetsuppgifter är otydliga. De får ofta på 

egen hand utforma vad eleverna ska arbeta med under lektioner. En av 

resurspedagogen säger även att hen på egen hand har prioriterat vilka ämnen 

eleverna ska arbeta med utan närmre ledning av de som ansvarar för 

undervisningen.  

Därtill visar granskningen att den läraravlastande personalen inte ges några 

skriftliga arbetsbeskrivningar.  

Av skollagen framgår att det pedagogiska arbetet vid en förskole- eller skolenhet 

ska ledas och samordnas av en rektor. Rektorn beslutar om sin enhets inre 

organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter elevernas 
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olika förutsättningar och behov. Av förarbetena till bestämmelserna i skollagen 

framgår bland annat att rektorn har ansvar för personalens olika ansvarsområden.4  

För att den läraravlastande personalens stöd till lärare ska bli så effektivt som 

möjligt behöver rektorn tydliggöra deras arbetsuppgifter i förhållande till lärare och 

annan personal vid skolan så att oklarheter och konflikter inte uppstår. Det är 

rektorns ansvar att se till att den läraravlastande personalens arbetsuppgifter 

kommuniceras till personalen vid skolan. Enligt Skolinspektionens bedömning 

behöver det finnas tydliga arbetsbeskrivningar för att detta arbete ska ske med hög 

kvalitet. För att arbetsbeskrivningarna ska vara tydliga för den läraravlastande 

personalen och för övrig personal behöver därför arbetsbeskrivningarna på något 

sätt dokumenteras. Skolinspektionen ser en risk kopplad till att endast 

kommunicera arbetsbeskrivningarna muntligt eftersom muntliga 

arbetsbeskrivningar kan komma att missförstås, att parterna tolkat information 

olika och att förändringar kan komma att ske i organisationen. I de fall 

arbetsuppgifterna inte på något sätt dokumenterats skriftligt riskerar det dessutom 

att bli svårare för rektorn att följa upp tjänsternas syfte, mål och arbetsinnehåll. 

Även tidigare forskning pekar på att det finns risker kopplade till en avsaknad av 

skriftliga arbetsbeskrivningar för den läraravlastande personalen. Dessa risker 

utgörs bland annat av att de tilldelas arbetsuppgifter som inte alltid 

överensstämmer med syftet med deras tjänster samt att deras uppdrag blir 

otydliga till annan personal på skolan. Detta kan vidare leda till att de får en 

ansträngd arbetssituation i form av ett för stort uppdrag.5 

Skolinspektionen rekommenderar rektorn att utveckla arbetet med att tydliggöra 

respektive personals yrkesroll och ansvar samt hur rollerna förhåller sig till 

varandra inom skolan. I detta ingår att upprätta aktuella och tydliga 

arbetsbeskrivningar för de läraravlastande tjänsterna och att deras arbetsuppgifter 

tydliggörs i förhållande till lärare och annan personal. I en skriftlig 

arbetsbeskrivning kan rektorn vid behov klargöra att den aktuella tjänsten kräver 

en viss grad av flexibilitet. En skriftlig arbetsbeskrivning kan därutöver revideras om 

det senare visar sig finnas ett behov av detta. 

 Rektorn behöver utveckla arbetet med att säkerställa att läraravlastande 
personalen har rätt kompetens för att kunna klara av sina arbetsuppgifter. 
I detta arbete behöver rektorn skapa sig en god överblick över skolans 
arbetsorganisation och kartlägga vilken kompetens som krävs för de 
aktuella läraravlastande tjänsterna samt tillgodose sådan 

                                                           

4 Prop. 2009/10:165 s. 253 f.   
5 Lindqvist, P., Ackersjö H. m.fl. (2020). (Lärar)avlastande yrkesgrupper – Var går gränserna? En studie 
om nya fördelningar av och förhandlingar om arbetet i skola. En rapport från Forum för 
professionsforskning (2020:01). Linnéuniversitetet. 
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kompetensutveckling. Rektorn behöver även utveckla arbetet med att se 
till att den läraravlastande personalen ges ledning och stöd i sitt arbete. 

Granskningen visar att rektorn inte har säkerställt att de visstidsanställda 

resurspedagogerna i alla delar har rätt kompetens för de arbetsuppgifter de utför. 

Rektorn har varken säkerställt att de aktuella resurspedagogerna har den 

kompetens som krävs när de påbörjade sitt uppdrag eller kartlagt och tillgodosett 

deras behov av kompetensutveckling löpande under anställningen. Av 

granskningen framkommer att de aktuella resurspedagogerna bland annat arbetar 

undervisningsnära med elever som är i behov av särskilt stöd. De anser att de 

behöver mer kunskaper om hur de kan bemöta elever med särskilda behov. Enligt 

resurspedagogerna har de på eget initiativ inhämtat kunskap om exempelvis 

skolans regelverk samt vilka strategier de kan använda sig av i bemötandet av olika 

elever. 

Vidare visar granskningen att rektorn inte ser till att de visstidsanställda 

resurspedagogerna ges den ledning och det stöd som de är i behov av, varken av 

rektorn eller genom andra stödstrukturer. Dessa resurspedagoger saknar även en 

strukturerad samverkan med elevhälsan, trots att de arbetar med elever i behov av 

särskilt stöd.  

Enligt skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ledas och samordnas 

av en rektor. Rektorn ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas.  

I skollagen framgår vidare att huvudmannen ska se till att personalen vid 

skolenheterna ges möjligheter till kompetensutveckling. Huvudmannen ska vidare 

se till att förskollärare, lärare och annan personal vid skolenheterna har 

nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller för skolväsendet. Av läroplanen för 

grundskolan framgår att rektorn som pedagogisk ledare och chef för lärarna och 

övrig personal i skolan har det övergripande ansvaret för att verksamheten som 

helhet inriktas mot de nationella målen. Rektorn har ansvaret för skolans resultat 

och har, inom givna ramar, också ett särskilt ansvar för att personalen får den 

kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina 

uppgifter och kontinuerligt ges möjligheter att dela med sig av sin kunskap och att 

lära av varandra för att utveckla utbildningen. 

Forskning visar att rektor behöver se till att det finns stöd och strukturer för 

läraravlastande tjänster så att dessa inte blir en belastning för lärare med risk för 

negativa konsekvenser för elevernas undervisning. Det gäller särskilt i situationer 

när läraravlastande personal utför undervisningsliknande uppgifter eller ger 

pedagogiskt stöd till vissa elevgrupper, exempelvis elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. I sådana situationer behöver rektor ta reda på vilket behov 
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av stöd som den läraravlastande personalen har. Stödet kan exempelvis handla om 

handledning, mentorskap eller tillgång till pedagogiska forum.6 

Skolinspektionen rekommenderar rektorn att tillgodose den läraravlastande 

personalens behov av kompetensutveckling utifrån de arbetsuppgifter de förväntas 

utföra. Läraravlastande personal behöver få kunskap om skolans arbete som 

helhet, dess regelverk och ansvar samt befogenheter. Kunskaper om intentionerna 

i läroplanen samt kunskap om vad som styr upplägget i undervisningen är särskilt 

viktigt för personal som arbetar undervisningsnära, vilket resurspedagogernas 

uppdrag bland annat innehåller. Det är också viktigt med kunskaper och insikter 

om bemötande av elever med olika funktionsnedsättningar. 

Vidare rekommenderar Skolinspektionen rektorn att ge den läraravlastande 

personalen bättre stöd och ledning i sitt arbete. En förutsättning för att kunna ge 

den läraravlastande personalen stöd är att rektorn tar reda på vilket behov av stöd 

personalen har. För att åstadkomma ett avgränsat, hållbart och effektivt arbete 

behöver rektorn, eller den rektorn utsett, sedan arbetsleda den läraravlastande 

personalen och upprätta stöd och strukturer så att arbetet blir avgränsat och 

effektivt. 

Rektors arbete med att följa upp, utvärdera och 

analysera om läraravlastande tjänster bidrar till sitt 

syfte 

Här bedöms i vilken utsträckning rektorn följer upp och analyserar om 

läraravlastande tjänster bidrar till sitt syfte. I detta arbete ingår att följa upp vilka 

arbetsuppgifter som utförs av läraravlastande personal och analysera om de 

bidrar till att lärare avlastas så att de kan ägna mer tid åt 

undervisningsprocessen. Uppföljningen sker i kontinuerlig dialog med lärarna.  

Samlad bedömning 

Skolinspektionen bedömer att rektorn i flera delar följer upp, utvärderar och 

analyserar om läraravlastande tjänster bidrar till sitt syfte.  

Granskningen visar att rektorn ännu inte har genomfört en systematisk uppföljning 

av resurspedagogernas arbetsuppgifter och analys av huruvida deras arbete bidrar 

till avlastning för lärarna samt hur det påverkar lärarnas förutsättningar att 

fokusera på undervisningsprocessen. Rektorn planerar dock för att följa upp och 

analysera den läraravlastande personalens arbete och hur deras arbete bidrar till 

                                                           

6 Lindqvist, P., Ackersjö H. m.fl. (2020). (Lärar)avlastande yrkesgrupper – Var går gränserna? En studie 
om nya fördelningar av och förhandlingar om arbetet i skola. En rapport från Forum för 
professionsforskning. (2020:01). Linnéuniversitetet. 
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avlastning för lärarna. Rektorn har även inlett ett arbete med att följa upp de 

arbetsuppgifter som resurspedagogerna utför och analysera om deras arbete 

bidrar till avlastning för lärarna. Detta sker bland annat via resurspedagogernas 

dokumentation av sitt arbete, lärarnas och resurspedagogernas dialog med rektorn 

samt trygghetsteamets analysarbete. 

Motivering 

Rektorn planerar för att genomföra en uppföljning och analys av hur de 

läraravlastande tjänsterna bidrar till avlastning för lärarna 

Granskningen visar att rektorn ännu inte har genomfört en systematisk uppföljning 
av den läraravlastande personalens arbetsuppgifter. Därmed saknas i nuläget också 
underlag för en genomgripande analys av hur deras arbete bidrar till att lärarna 
avlastas för att kunna fokusera mer på undervisningsprocessen. I intervju berättar 
rektorn att hen arbetat kort tid på skolan och att skolan vid granskningstillfället 
befinner sig i en förändringsprocess gällande ledning och organisation, vilket 
tidigare beskrivits. Både rektorn och lärarna berättar att rektorn vid 
granskningstillfället inte har kommit till en uppföljning och analys av 
resurspedagogernas arbete samt lärarnas upplevelse av avlastning, även om de 
pratar om sådana aspekter i arbetslaget.  

Rektorn planerar för hur den läraravlastande personalens arbete ska följas upp och 
analyseras. Rektorn säger att en uppföljning och analys av skolans användning av 
läraravlastande personal ska inkluderas på ett naturligt sätt i skolans systematiska 
kvalitetsarbete. Inom kvalitetsarbetet görs bland annat uppföljningar av elevernas 
måluppfyllelse samt trygghet och trivsel. I analysen och värderingen av skolans 
resultat handlar en frågeställning om hur väl skolan har använt sina resurser, 
däribland skolans läraravlastande personal. Rektorn beskriver även att de 
visstidsanställda resurspedagogerna på olika sätt har dokumenterat sitt arbete och 
att dokumentationen kommer bli en del av rektorns utvärdering av 
resurspedagogernas arbete. 

Rektorn har inlett ett arbete med att följa upp resurspedagogernas arbetsuppgifter 
och analysera om det bidrar till avlastning för lärarna 

Granskningen visar vidare att rektorn har inlett ett arbete med att följa upp de 

arbetsuppgifter som resurspedagogerna utför och analysera om deras arbete 

bidrar till avlastning för lärarna. I intervjuer framkommer att dessa sker genom 

resurspedagogers dokumentation av sitt arbete, elevhälsans påbörjade uppföljning 

av särskilt stöd för enskilda elever, SIP-möten7, lärarnas och resurspedagogernas 

olika samtal med rektorn samt trygghetsteamets analysarbete. I intervju med 

resurspedagogerna framkommer att en löpande uppföljning av deras arbete sker i 

dialog med rektorn, antingen via veckovisa avstämningar eller via e-post. Även 

                                                           

7 En samordnad individuell plan, SIP, ska upprättas när ett barn eller vuxen har behov av insatser både 
från socialtjänst och hälso- och sjukvård. 
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lärarna berättar att rektorn samtalar med lärarna om deras önskemål vad gäller 

användningen av resurspedagogerna och deras upplevelse av om de blir avlastade. 

Samtalen sker när lärarna och rektorn möts i verksamheten, när lärarna söker upp 

rektorn eller via e-post. Enligt lärarna har samtalen resulterat i att 

resurspedagogerna i vissa fall har fått förändrade arbetsuppgifter. Rektorn ges 

också en bild av vissa av resurspedagogernas insatser via trygghetsteamet analys av 

skolans händelserapporter. Enligt lärarna blir det utifrån händelserapporterna 

tydligt vart rektorerna behöver sätta in resurser, bland annat i form av 

läraravlastande personal. Enligt rektorn funderar hen just nu kring hur insatserna 

av de tillsvidareanställda resurspedagogerna ska omfördelas mellan klasser så att 

deras insatser riktas dit behovet av stöd till elever och avlastning för lärarna är som 

störst.  

I intervjuer framkommer flertalet goda exempel på hur resurspedagogernas arbete 
avlastar lärarna. Resurspedagogerna och lärarna beskriver att resurspedagogerna 
avlastar lärarna genom att bland annat kopiera material, hantera konflikter, leta 
efter elever som saknas, ta hand om elever som är ledsna eller upprörda, ringa 
vårdnadshavare eller kontrollera närvaro. Resurspedagogerna upplever också att 
de har andra möjligheter än läraren att se vilka elever som är i behov av extra hjälp 
under lektioner. Lärarna beskriver att de i högre grad kan fokusera på 
undervisningen vad gäller planering, genomförande och efterarbete. Vidare 
framkommer det att lärarna ges bättre möjligheter att ge stöd och utmaningar till 
elever, genomföra genomgångar på olika nivåer, möta elever som behöver 
muntliga prov eller avstämningar samt arbeta med elever i mindre grupper under 
vissa delar av lektionerna. Enligt lärarna utgör resurspedagogerna ett stort stöd för 
lärarna på skolan, även om de också bedömer att skolan är i behov av ytterligare 
stöd i form av läraravlastande personal. 

Skolinspektionen ser vikten av att rektorn i sitt fortsatta arbete med uppföljning 
och analys av det arbete den läraravlastande personalen utför på skolan tar 
ställning till om den läraravlastande personalen bidrar till att förbättra lärarnas 
arbetssituation och hur det påverkar deras förutsättningar att fokusera på 
undervisningsprocessen. Analysen kan exempelvis omfatta om den läraravlastande 
personalen utför de arbetsuppgifter de blivit tilldelade och om deras roller i skolans 
arbetsorganisation är tydliggjorda. Rektorn behöver vidare analysera om lärare blir 
belastade av att stödja den läraravlastande personalen. Om analysen visar att den 
läraravlastande personalen inte bidrar till avlastning eller försämrar lärarnas 
förutsättningar att ägna sig åt undervisningsprocessen, behöver rektorn analysera 
varför det är så och vidta åtgärder för att förbättra situationen. 
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På Skolinspektionens vägnar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I den slutgiltiga handläggningen av ärendet har även utredarna Ulrika Holm och 
Robert Östberg deltagit.  
 

Mer information om kvalitetsgranskningen finns på Skolinspektionens hemsida: 

https://www.skolinspektionen.se/aktuellt/pagaende-inspektioner/rektors-arbete-

med-lararavlastande-tjanster-i-grundskolan-arskurs-7-9/   

X Stina Johansson

Beslutsfattare

Signerat av: Stina Johansson

X Caroline Engskär

Föredragande

Signerat av: Caroline Engskär

https://www.skolinspektionen.se/aktuellt/pagaende-inspektioner/rektors-arbete-med-lararavlastande-tjanster-i-grundskolan-arskurs-7-9/
https://www.skolinspektionen.se/aktuellt/pagaende-inspektioner/rektors-arbete-med-lararavlastande-tjanster-i-grundskolan-arskurs-7-9/
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Bilaga 1: Bakgrundsuppgifter  

Toråsskolan, med Kungsbacka kommun som huvudman, är en skola med 

förskoleklass och grundskolans årskurser 1–9. Granskningen avser skolenheten 

Toråsskolan 5–9 med fokus på årskurserna 7–9, som leds av en rektor. Från och 

med januari 2021 kommer skolan utgöras av tre skolenheter utifrån skolans 

stadieindelning. Årskurserna 7–9 kommer dock fortsatt ledas av rektorn som har 

deltagit i granskningen.  

På skolenheten finns totalt 358 elever inskrivna, varav 215 elever går i årskurserna 

7–9. I dessa årskurser arbetar totalt 24 lärare, varav 19 är legitimerade och 

behöriga för den undervisning de bedriver. Enligt rektorn har skolenheten fyra 

resurspedagoger med arbetsuppgifter som bidrar till att avlasta lärarna i 

årskurserna 7–9. Dessa utgör tillsammans cirka tre heltidstjänster och leds av 

skolans rektor. I detta beslut utgör dessa tjänster underlag för Skolinspektionens 

bedömning av hur rektorn arbetar med läraravlastande tjänster och benämns som 

läraravlastande personal. 

Rektorn anger att skolan har ett omfattande behov av läraravlastande personal. 

Dessa behov handlar till stor del om att skapa studiero och en bra arbetsmiljö för 

både elever och personal. Enligt rektorn är syftet även att förstärka undervisningen 

för att främja en högre måluppfyllelse i ämnena matematik, svenska och engelska. 

Rektorn beskriver i intervju att syftet med de fyra resurspedagogerna skiljer sig åt.  

Enligt rektorn har de två tillsvidareanställda resurspedagogerna till syfte att stötta 

undervisande lärare i undervisningssituationer, både i och utför klassrummet, samt 

att skapa relationer till eleverna för att öka deras studiemotivation. Syftet är att 

hjälpa eleverna att nå målen och fokusera på sina uppgifter. En av 

resurspedagogerna har också ett mentorsuppdrag. Därutöver utför 

resurspedagogerna arbetsuppgifter som att kontakta vårdnadshavare, ta fram 

material, följa elevers mående, hantera konflikter och hjälpa lärare med elever som 

kommer sent till lektioner. Båda resurspedagogerna ingår i skolans trygghetsteam 

som har i uppdrag att arbetar för att främja trygghet och studiero på skolan. 

Enligt rektorn är de två visstidsanställdas uppdrag främst inriktat mot fyra elever 

som de tidigare under hösten har arbetat med utanför skolans lokaler. Vid 

granskningstillfället ges eleverna undervisning på skolan och resurspedagogerna 

har tilldelats nya uppdrag. Den ena resurspedagogens arbete syftar främst till att 

stötta och motivera två av eleverna så att de ska fungera i den ordinarie 

undervisningen. Syftet är även att skapa en lugnare klassrumsmiljö i klassen. Därtill 

stöttar hen även några elever i andra klasser och årskurser. Den andra 

resurspedagogen arbetar med de två andra eleverna i en särskild lokal på skolan. 

Syftet är att främja elevernas välmående och motivation till skolarbetet samt stötta 

eleverna så att de kan tillgodogöra sig undervisningen i samtliga ämnen med hjälp 

av material från undervisande lärare.  
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Bilaga 2: Författningsstöd  

Bedömningsområde 1 

Författningsstöd 

2 kap. 9-10 §§ skollagen, 4 kap. 3-6 §§ skollagen och Lgr avsnitt 2.8 rektorns 

ansvar  

Bedömningsområde 2 

Författningsstöd 

1 kap. 5 § 1-2 st. skollagen, 2 kap. 9-10 §§ skollagen, 2.kap. 34 § skollagen och 

Lgr avsnitt 2.1 Normer och värden samt 2.8 rektorns ansvar 

Bedömningsområde 3 

Författningsstöd 

2 kap. 9-10 §§ skollagen, 4 kap. 3-6 §§ skollagen och Lgr avsnitt 2.8 rektorns 

ansvar 
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Bilaga 3: Mall för huvudmannens 

redovisning  

Utvecklingsområde 1:  
Rektorn behöver i sitt fortsatta arbete med att forma skolans organisation 
utveckla arbetet med att på ett mer systematiskt sätt analysera lärarnas 
arbetssituation och behov av avlastning, för att lärarna ska kunna ägna mer tid åt 
undervisningsprocessen. 

Redovisa vilka åtgärder som genomförts:  

 

Beskriv hur verksamhetens kvalitet utvecklats avseende utvecklingsområdet:  

 

Beskriv de effekter som eventuellt förväntas på längre sikt: 

 

Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras: 

 

 

Utvecklingsområde 2:  
Rektorn behöver utveckla arbetet med att tydliggöra den läraravlastande 
personalens roller och arbetsuppgifter inom organisationen för att undvika 
otydligheter eller missförstånd bland skolans personal. I detta arbete ingår att ta 
fram tydliga arbetsbeskrivningar för den läraravlastande personalen och göra 
dessa kända bland skolans övriga personal. 

Redovisa vilka åtgärder som genomförts:  

 

Beskriv hur verksamhetens kvalitet utvecklats avseende utvecklingsområdet:  

 

Beskriv de effekter som eventuellt förväntas på längre sikt: 

 

Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras: 
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Utvecklingsområde 3:  

Rektorn behöver utveckla arbetet med att säkerställa att läraravlastande 

personalen har rätt kompetens för att kunna klara av sina arbetsuppgifter. I 

detta arbete behöver rektorn skapa sig en god överblick över skolans 

arbetsorganisation och kartlägga vilken kompetens som krävs för de aktuella 

läraravlastande tjänsterna samt tillgodose sådan kompetensutveckling. Rektorn 

behöver även utveckla arbetet med att se till att den läraravlastande personalen 

ges ledning och stöd i sitt arbete. 

Redovisa vilka åtgärder som genomförts:  

 

Beskriv hur verksamhetens kvalitet utvecklats avseende utvecklingsområdet:  

 

Beskriv de effekter som eventuellt förväntas på längre sikt: 

 

Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras: 

 

 

 



Från: info@kungsbacka.se 
Skickat: den 8 april 2021 11:07 
Till: Förskola Grundskola 
Ämne: Fördelat ärende från Kungsbacka direkt [2021KC32354] 
Bifogade filer: Beslut Toråsskolan 5-9 2212.pdf; SV_ Beslut från Skolinspektionen 

[2021KC32354].pdf 
 

Hej! 

 
Här kommer ett meddelande som inkommit via Kungsbacka direkt. Om det finns tillhörande 
handlingar är de bifogade i detta mail. 
  
Meddelandenummer: 2021KC32354 
Reg.datum: 2021-04-08 10:43:30 

 
Innehåll 
Beslut från Skolinspektionen 
 
Hej! 
 
Översänder härmed beslut efter kvalitetsgranskning av rektors arbete med läraravlastande 
tjänster i grundskolan, åk 5-9 Toråsskolan. 
 
Enligt uppdrag 
 
Camilla Johansson 
Administratör 
Umeåavdelningen 
Skolinspektionen 
Telefon: +46 (0)8-586 080 95 
E-post: camilla.johansson1@skolinspektionen.se 
 
Växel: +46 (0)8-586 080 00 
Besök: Nygatan 18-20 
Postadress: Box 3177 
903 04 UMEÅ 
www.skolinspektionen.se 
 
För information om hur Skolinspektionen behandlar personuppgifter: 
https://www.skolinspektionen.se/Om-oss/integritetspolicy/ 
_________________________________________ 
 
Prenumerera på Skolinspektionens nyheter 
Följ oss på Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube 

mailto:camilla.johansson1@skolinspektionen.se
http://www.skolinspektionen.se/
https://www.skolinspektionen.se/Om-oss/integritetspolicy/


 
Växel: +46(0)8-586 080 00 
Besöksadress: Nygatan 18-20 
Postadress: Box 3177 
903 04 UMEÅ 
www.skolinspektionen.se 
 
För information om hur Skolinspektionen behandlar personuppgifter: 
https://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/integritetspolicy/ 
 
Prenumerera på Skolinspektionens nyheter 
Följ oss på Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube 

 
 
Kundens namn:  
Kundens adress:  
Kundens telefonnummer:  
Kundens e-post: camilla.johansson1@skolinspektionen.se 

Fastighetsbeteckning:   : 
  
Var vänlig svara kunden och hantera frågan eller handlingen enligt förvaltningens rutin för 
diarieföring. Kungsbacka direkt överlämnar och stänger härmed meddelandet. 
  
  
 
Med vänlig hälsning 
Camilla Gerdgren 

Samhällsvägledare 

  
Kungsbacka direkt – kommunens kundcenter  
Telefon: 0300-83 40 00  
info@kungsbacka.se  
www.kungsbacka.se/  
www.facebook.com/kungsbackakommun  
www.linkedin.com/company/kungsbacka-kommun/  
 
 
 
Från: Camilla Johansson <camilla.johansson1@skolinspektionen.se> 
Skickat: den 8 april 2021 10:43 
Till: info@kungsbacka.se <info@kungsbacka.se> 
Ämne: Beslut från Skolinspektionen 
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Hej! 

  

Översänder härmed beslut efter kvalitetsgranskning av rektors arbete med 

läraravlastande tjänster i grundskolan, åk 5-9 Toråsskolan. 

  
Enligt uppdrag 

  

Camilla Johansson 

Administratör 

Umeåavdelningen 

Skolinspektionen 

Telefon: +46 (0)8-586 080 95 

E-post: camilla.johansson1@skolinspektionen.se 

  
Växel: +46 (0)8-586 080 00 

Besök: Nygatan 18-20 

Postadress: Box 3177 

                      903 04  UMEÅ 

www.skolinspektionen.se 

  
För information om hur Skolinspektionen behandlar personuppgifter: 
https://www.skolinspektionen.se/Om-oss/integritetspolicy/ 

_________________________________________ 

  

Prenumererapå Skolinspektionens nyheter 

Följ oss på Twitter|Facebook|LinkedIn|YouTube 

  
Växel: +46(0)8-586 080 00 

Besöksadress: Nygatan 18-20 

Postadress: Box 3177  

                      903 04 UMEÅ 

www.skolinspektionen.se 

  

För information om hur Skolinspektionen behandlar personuppgifter: 

https://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/integritetspolicy/ 

  

Prenumererapå Skolinspektionens nyheter 

Följ oss på Twitter|Facebook|LinkedIn|YouTube 
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Från: Dan Sade 
Skickat: den 8 januari 2021 08:23 
Till: Caroline Engskär 
Kopia: Förskola Grundskola 
Ämne: Sv: Kompletterande fråga 
 
Hej Caroline 
 
Beskriv vilket samarbete du har med huvudmannen i fråga om läraravlastande tjänster?  
Innefattar din dialog med huvudmannen lärarnas arbetssituation och deras eventuella behov av 
avlastning? Om Ja, beskriv hur denna dialog ser ut. 
 
En del av den dialog/kommunikation som finns är det som synliggörs i det systematiska kvalitetsarbetet 
som huvudmannen tar del av där synliggörandet av omfattningen av läraravlastande tjänster kan komma 
att beskrivas. Det blir även synliggjort i form av tilläggsstöd som jag som rektor kan ansöka om för 
specifik elev i omfattande behov av särskilt stöd. 
Jag har tillsammans med min chef avstämningar och hen är insatt i och införstådd i hur behovet av 
läraravlastande tjänster ser ut generellt men inte på detaljnivå.  
 
 
Vänliga hälsningar 
Dan Sadé  
Rektor åk 7-9  
Toråsskolan  
_______________________________ 
Kungsbacka kommun 
Förskola & Grundskola 
0300-83 50 82 
dan.sade@kungsbacka.se 
  
www.kungsbacka.se 
www.facebook.com/kungsbackakommun 
Värna om miljön! Behöver du skriva ut det här meddelandet? 
 

Från: Caroline Engskär <caroline.engskar@skolinspektionen.se>  
Skickat: den 7 januari 2021 11:08 
Till: Dan Sade <dan.sade@kungsbacka.se> 
Ämne: Kompletterande fråga 
 
Hej Dan, 
 
Hoppas du har haft en fin julledighet. Vi missade att ställa en fråga till dig angående din dialog med 
huvudmannen vad gäller läraravlastande personal. Det vore därför jättebra om du skriftligen kan besvara 
följande frågor med vändande e-post. 
 
Beskriv vilket samarbete du har med huvudmannen i fråga om läraravlastande tjänster?  
Innefattar din dialog med huvudmannen lärarnas arbetssituation och deras eventuella behov av 
avlastning? Om Ja, beskriv hur denna dialog ser ut. 

mailto:dan.sade@kungsbacka.se
http://www.kungsbacka.se/
http://www.facebook.com/kungsbackakommun
mailto:caroline.engskar@skolinspektionen.se
mailto:dan.sade@kungsbacka.se


 
Jag är tacksam om du i samband med att du skickar ditt svar även skickar en kopia till huvudmannen. På 
så sätt tar de del av samtlig information som utgör underlag till beslut. 
 
Tack på förhand. 
 
Vänliga hälsningar, 
Caroline 
 
_________________________________________ 
  
Caroline Engskär 
Utredare/projektledare, Fil.dr 
Region Norr, Enhet 2, Umeå 
Skolinspektionen 
Telefon: +46 (0)8-586 080 74  
E-post: caroline.engskar@skolinspektionen.se  
  
Växel: +46 (0)8-586 080 00 
Besök: Nygatan 18-20 
Postadress: 903 04 Umeå 
www.skolinspektionen.se 
 
För information om hur Skolinspektionen behandlar personuppgifter:  
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Från: Caroline Engskär <caroline.engskar@skolinspektionen.se> 
Skickat: den 16 december 2020 14:51 
Till: Info; Förskola Grundskola 
Kopia: Dan Sade 
Ämne: Underlag för beslut, Toråsskolan 5-9 i Kungsbacka kommun, Tematisk 

kvalitetsgranskning dnr SI 2020:2212 
Bifogade filer: Protokoll Toråsskolan 5-9, Kungsbacka kommun.pdf 
 
Hej, 
 
Dan, tack för trevliga samtal med dig och din personal i samband med granskningen.  
 
Jag översänder här underlag för beslut efter granskningen av rektors arbete med läraravlastande tjänster 
i grundskolans årskurser 7-9 (dnr SI 2020:2212). Underlaget utgörs av ett protokoll från de digitala 
intervjuer som genomfördes under v.50 och 51 samt inkommen information från rektorn.  
 
Vänligen inkom med era eventuella synpunkter på underlaget senast onsdag 23 december 2020. I 
samband med att ni lämnar era eventuella synpunkter på underlaget önskar jag att ni även besvarar en 
kompletterande fråga, se nedan. 
 
Kompletterande fråga 
På sidan 8 i protokollet anges följande: Lärarna berättar att de alltid har en psykosocial-runda i slutet på 
möten. De samlas då i de två arbetslagen, det gröna och det grå. Alla får berätta om nuläget och det som 
kommer upp skickas in till rektorn. I intervjun med rektorn framkommer dock att denna ”runda” har 
genomförts under arbetsplatsträffmöten då all personal på högstadiet är samlad och inte i respektive 
arbetslag. Återkoppla gärna vilken information som är korrekt. Eller är det så att lärarna refererar till hur 
det gick till tidigare, dvs. innan mötena blev digitala? 
 
Återkom gärna om ni har några frågor eller funderingar. 
 
Vänliga hälsningar, 
Caroline 
 
_________________________________________ 
  
Caroline Engskär 
Utredare/projektledare, Fil.dr 
Region Norr, Enhet 2, Umeå 
Skolinspektionen 
Telefon: +46 (0)8-586 080 74  
E-post: caroline.engskar@skolinspektionen.se  
  
Växel: +46 (0)8-586 080 00 
Besök: Nygatan 18-20 
Postadress: 903 04 Umeå 
www.skolinspektionen.se 
 
För information om hur Skolinspektionen behandlar personuppgifter:  
https://www.skolinspektionen.se/Om-oss/integritetspolicy/ 
_________________________________________ 
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Skolinspektionen. Box 3177. 903 04 Umeå. Telefon: 08-586 080 00 vx. www.skolinspektionen.se 

 

 

Protokoll efter granskning av rektors 

arbete med läraravlastande tjänster i 

grundskolan, årkurs 7–9 i Toråsskolan 5–9 

i Kungsbacka kommun, den 9–11 

december 2020  
Detta protokoll är ett underlag för det pågående arbetet att upprätta beslut efter 
kvalitetsgranskning av aktuell skolenhet och huvudman.  

Protokollet innehåller underlag från intervjuer och eventuell annan information som 
kommit till Skolinspektionens kännedom i samband med granskningen. Protokollet 
återger inte ordagrant eller i kronologisk ordning vad som har framkommit i 
intervjuerna. De frågor och svar som angivits under intervjuerna kan ha sammanfattats.  

Det slutliga ställningstagandet kommer att grunda sig på den information som finns i 
protokollet och i övriga handlingar som huvudmannen lämnat till Skolinspektionen. Ni 
ges nu möjlighet att kontrollera att vi uppfattat er rätt och i annat fall korrigera detta.  

Senast den 23 december 2020 ska ert svar ha inkommit till Skolinspektionen.  

Skicka svaret till: skolinspektionen.umea@skolinspektionen.se. Märk handlingen med 
diarienummer SI 2020:2212. 

Även om det inte har inkommit några synpunkter kommer vi att gå vidare och fatta 
beslut. Kontakta gärna undertecknad vid eventuella frågor. 

 

Med vänlig hälsning 

Caroline Engskär, utredare 

Telefon: 08-586 080 74  
E-post: caroline.engskar@skolinspektionen.se  
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Fakta om granskad verksamhet 
Toråsskolan, med Kungsbacka kommun som huvudman, är en skola med förskoleklass 
och grundskolans årskurser 1–9. Granskningen avser skolenheten Toråsskolan 5-9 med 
fokus på årskurserna 7–9, som leds av en rektor. Från och med januari 2021 kommer 
skolan utgöras av tre skolenheter utifrån skolans stadieindelning. Årskurserna 7–9 
kommer dock fortsatt ledas av rektorn som har deltagit i granskningen.  

På skolenheten finns totalt 358 elever inskrivna, varav 215 elever går i årskurser 7–9. I 
årskurserna 7–9 arbetar 24 lärare, varav 19 är legitimerade och behöriga för den 
undervisning de bedriver. Enligt rektorn har skolenheten fyra resurspedagoger som 
arbetar med arbetsuppgifter mot årskurserna 7–9 som leder till att lärarna avlastas. 
Dessa utgör tillsammans cirka tre heltidstjänster och leds av skolans rektor. I detta 
beslut utgör ovannämnda tjänster underlag för Skolinspektionens bedömning hur 
rektorn arbetar med läraravlastande tjänster och benämns som läraravlastande 
personal. 

Rektorn anger att skolan har ett omfattande behov av stöd i form av läraravlastande 
personal. Dessa behov handlar till stor del om att skapa studiero och en bra arbetsmiljö 
för både elever och personal. Enligt rektorn är syftet även att förstärka undervisningen 
för att främja en högre måluppfyllelse i ämnena matematik, svenska och engelska. De 
fyra resurspedagogerna arbetar dock med något skilda uppdrag och arbetsuppgifter.  

Två av resurspedagogerna är tillsvidareanställda och har arbetat en längre tid på skolan. 
Deras uppdrag består framförallt av att skapa goda relationer med eleverna, öka 
elevernas studiemotivation och stötta elever och undervisande lärare i 
undervisningssituationer i framförallt ämnena matematik, svenska och engelska. De 
andra två resurspedagogerna är timanställda har under den första delen av hösten haft 
ett specifikt uppdrag riktat mot fyra elever som har getts undervisning utanför skolans 
lokaler. Vid granskningstillfället ges eleverna undervisning på skolan och 
resurspedagogerna har tilldelats nya uppdrag. En av dessa resurspedagoger stöttar 
främst två av eleverna inom ramen för lärarnas ordinarie undervisning. Därtill stöttar 
hen även några elever i andra klasser och årskurser. Den andra av dessa 
resurspedagoger har i uppdrag att undervisa två av eleverna i en särskild anvisad lokal 
på skolan. Enligt rektorn är syftet att resurspedagogen ska möjliggöra för eleverna att 
tillgodogöra sig undervisningsinnehållet i samtliga ämnen med hjälp av material från 
undervisande lärare. 

Anteckningar från intervju med lärare den 9 

december 2020 

Medverkande från Skolinspektionen: Caroline Engskär och Ulrika Holm.  

Deltagare: Tre lärare. 

Intervjun har genomförts via videolänk.  

Skolinspektionen presenterar den tematiska kvalitetsgranskningen. 
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Berätta hur länge har ni varit anställda på skolan och i vilka ämnen ni undervisar. 

Lärarna undervisar i ämnen som matematik, naturorienterande ämnen, teknik, 

samhällsorienterande ämnen, svenska, engelska och franska. Lärarna har arbetat på 

skolan mellan cirka 1,5 år till 10 år. En lärare tillhör arbetslag grå, medan två lärare 

tillhör arbetslag grön.  

Vi har fått information om att ni tidigare varit två arbetslag men att ni nu är ett stort 

arbetslag på högstadiet, stämmer det? 

Lärarna säger att samtliga lärare på högstadiet nu har fler möten tillsammans, men att 

de fortfarande arbetar som två olika arbetslag. 

Hur ser ert samarbete ut med resurspedagogerna? 

Läraren som tillhör arbetslag grå säger att hen arbetar tillsammans med två 

resurspedagoger. När hen undervisar i en klass som är knuten till det gråa arbetslaget 

arbetar hen tillsammans med Resurspedagog 1. När hen undervisar en klass som är 

knuten till det gröna arbetslaget arbetar hen tillsammans med Resurspedagog 2. 

Lärarna berättar att Resurspedagog 3 och 4 mer arbetar med enskilda elever. Lärarna 

säger att de arbetar ungefär tre fjärdedelar mot klasser som är knutna till det gröna 

arbetslaget och ungefär en fjärdedel mot klasser som är knutna till det gråa arbetslaget. 

Utifrån det ni har berättat så arbetar resurspedagogerna totalt sett något mer mot 

klasserna som är knutna till det gröna arbetslaget? 

Lärarna säger att det finns stora behov bland eleverna i årskurs 8 och att två av 

klasserna i årskurs 8 är knutna till det gröna arbetslaget. 

Det låter som att Resurspedagog 1 och 2 mer arbetar tillsammans med er lärare inom 

ramen för den ordinarie undervisningen, medan resurspedagog 3 och 4 har mer fokus på 

enskilda elever. Stämmer det? 

Ja, säger lärarna. Lärarna säger att resurspedagog 3 och 4 är knutna till vissa elever på 

grund av speciella omständigheter.  

Berätta om på vilka sätt ni samarbetar med den läraravlastande personalen? 

Lärarna säger att samarbetet nog ser lite olika ut för olika lärare.  

En lärare berättar att hen har mycket kontakt med resurspedagog 3 eftersom hen 

stöttar elever från en av lärarens klasser. Resurspedagogen avlastar läraren genom att 

plocka ut elever från klassrummet och hjälper dem bland annat med att läsa texter samt 

förstå och tolka olika arbetsuppgifter. Resurspedagogen kan även vara med i helklass 

under lärarens genomgångar av olika avsnitt och kan då hjälpa vissa elever att förstå 

genomgången. Läraren kan också låta resurspedagog 3 vara med klassen, medan lärare 

kan undervisa några elever med särskilda behov. Enligt läraren fungerar samarbete dem 

emellan fint.   
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En annan lärare berättar att hen inte arbetar tillsammans med resurspedagog 3 eller 4. 

Däremot arbetar hen tillsammans med resurspedagog 1. Resurspedagogen deltar på två 

av tre av lärarens lektioner med en klass i årskurs 9. Enligt läraren hjälper 

resurspedagogen hen på många olika sätt, exempelvis kan resurspedagogen ta ut några 

elever från klassrummet för att hjälpa och stödja dem i arbetet med olika uppgifter. 

Resurspedagogen kan i andra fall stanna med klassen så att läraren kan gå iväg med 

några elever för att exempelvis gå igenom något eller testa av något. Resurspedagogen 

kan också sätta sig med en elev för att läsa på något. Därtill kan resurspedagogen sköta 

kontakten med vårdnadshavare eller vid behov leta fram material. 

Vidare berättar en lärare att resurspedagog 1 stödjer läraren i sitt mentoruppdrag för en 

av klasserna i årskurs 9. I klassen finns elever med många olika behov och svårigheter. 

Exempelvis finns det elever med ångestproblematik, en elev från grundsärskolan som är 

integrerad i grundskolan samt elever som inte når kunskapskraven i olika ämnen. 

Läraren berättar att hen är ensam mentor för klassen och att hen får mycket stöd av 

resurspedagog 1 i det arbetet. Resurspedagogen kan exempelvis ringa vårdnadshavare, 

ha koll på elevernas mående och hantera konflikter som uppstår. Resurspedagogen kan i 

samband med lärarens undervisning hjälpa läraren med elever som kommer sent till 

lektionen eller inte kommer till skolan. Enligt läraren är det svårt att hantera sådant som 

ensam lärare, särskilt vid lektionsstart. Resurspedagogen hjälper även eleven från 

grundsärskolan som är integrerad i grundskolan. 

Vidare berättar lärarna att resurspedagog 1 och 2 också kan hjälpa till på olika sätt under 

raster och i korridorerna. Lärarna säger att ingen av dem som deltar i intervjun direkt 

samarbetar med resurspedagog 4. Enligt lärarna stöttar resurspedagog 4 två specifika 

elever. Resurspedagogen stöttar eleverna i ett undervisningsrum och de ges inte 

undervisning i deras ordinarie klass. Resurspedagogen stöttar eleverna. Ansvariga lärare 

tillhandahåller undervisningsmaterial till eleverna.  

Vad är syftet med den läraravlastande personalen och vad förväntas de bidra med på 

skolan? 

Lärarna säger att resurspedagogerna stöttar elever med särskilda behov och att de ska 

hjälpa eleverna att nå målen och fokusera på sina uppgifter. Enligt lärarna ska 

resurspedagogerna även stötta vissa elever utanför klassrummet, vilket skapar en bättre 

arbetsro för de eleverna som är i klass. Läraren blir då avlastad så att hen kan hjälpa 

eleverna som är i klass att nå målen. 

Lärarna säger att de kan fokusera mer på undervisningen vad gäller planering, 

genomförande och efterarbete, istället för att hantera andra saker. 

En lärare säger att resurspedagog 1 i första hand stöttar elever som inte når målen, men 

hen kan även stötta i fall där elever inte fungerar i en grupp. Arbetet med eleverna delas 

upp mellan läraren och resurspedagogen. 
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Hur har rektorn kommunicerat syftet med de läraravlastande tjänsterna till skolans 

personal?  

Lärarna säger att rektorn är nyanställd och att hen inte har hunnit göra så mycket på 

skolan än. Lärarna beskriver att resurspedagog 1 och 2 jobbar på som tidigare och 

stödjer vissa klasser. Enligt lärarna har resurspedagog 1 tidigare lagt sitt schema själv 

utifrån de behov som funnits, men de tror att hens arbete nu styrs uppifrån i högre 

grad. Vidare berättar lärarna att resurspedagog 3 och 4 är nyanställda från höstterminen 

2020. De arbetar med specifika elever och klasser.  

I vilka forum eller sammanhang har rektorn kommunicerat syftet med 

resurspedagogerna? 

Lärarna säger att rektorn har pratat om resurspedagogerna under skolans digitala 

möten. Lärarna berättar att de på grund av spridningen av covid-19 just nu bara har 

digitala möten.  

En av er är relativt nyanställd. Hur förmedlar rektorn syftet med resurspedagogerna till 

nyanställd personal? 

Läraren säger att hen har upptäckt hur det fungerar på skolan med tiden och säger att 

det har handlat om ”trial and error”. Det var från början inte tydligt hur skolan var 

organiserad. Läraren fick inte heller någon introduktion. Lärarna på skolan arbetar dock 

nära varandra så läraren upptäckte snabbt hur saker går till. Lärarna pratar även mycket 

med varandra i arbetsrummet. Lärarna berättar att skolan nu har sin tredje rektor på 1,5 

år. 

Har den nuvarande rektorn kommunicerat syftet med resurspedagogerna? 

Lärarna säger att det är mycket tydligt vad resurspedagogerna arbetar med och vad de 

är till för. Lärarna får också information om resurspedagogernas arbetsuppgifter ändras. 

Det är tydligt vilka elever de har hand om. Rektorn pratar om detta under de digitala 

arbetslagsmötena då all personal från årskurserna 7–9 deltar.   

Är det tydligt i vilka situationer som ni kan vända er till den läraravlastande personalen? 

Lärarna säger att det är tydlig vad resurspedagog 3 och 4 arbetar med. När det gäller 

resurspedagog 1 och 2 så arbetar de utifrån behov. Lärarna säger att alla har olika roller 

beroende på arbetsuppgifterna och ger som exempel att det ingår vissa saker i rollen 

som mentor och andra saker i rollen som lärare. Resurspedagogerna har en annan roll.  

Hur har rektorn tydliggjort olika roller på skolan? Har rektorn tydliggjort dem i förhållande 

till varandra?  

Lärarna undrar om Skolinspektionen frågar efter ett skriftligt dokument som anger vad 

lärarens uppgifter är och vad resurspedagogens uppgifter är? 

Skolinspektionen säger att rektorn skulle kunna tydliggjort olika roller skriftlig, men att det 

inte behöver vara det. 

Lärarna säger att de inte tror att det finns något skriftligt kring olika roller.  
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Upplever ni rollerna på skolan som tydliga eller har det uppstått situationer där det har 

funnits en otydlighet i roller? 

Någon lärare säger att hen upplever att det är många olika roller i uppdraget som lärare 

och att det finns en otydlighet vad man ska eller inte ska göra. Enligt läraren borde 

samma otydlighet också finnas för resurspedagogerna. Läraren säger att 

resurspedagogerna kan sätta in på vad som helst. 

Finns det tillfällen där era roller möts och det finns otydligheter som exempelvis skulle 

kunna leda till att uppgifter trillar mellan stolarna eller att ni gör dubbelarbete? 

Någon lärare säger att det ibland kan bli otydligt i undervisningen då resurspedagogen 

arbetar med elever som inte når kunskapskraven i en mindre grupp och då gör mycket 

uppgifter på egen hand. Läraren har då kvar vissa andra elever i klass för att stötta dem. 

Enligt läraren kan det ibland vara läraren som ordnar material och ibland är det 

resurspedagogen som ordnar material, vilket gör att de kan gör dubbelt. Läraren 

berättar att resurspedagogen har arbetat länge och tar fram uppgifter ”av bara farten”. 

Vidare säger lärarna att man kan ha olika uppfattning om vem som ska göra vad, 

exempelvis vilka elever som ska ges undervisning i klass och vilka elever som ska arbeta i 

ett mindre sammanhang. Enligt lärarna kan man ha olika uppfattning om vad som är 

viktigt i situationen, men att de sedan avgör vad som blir bäst. 

En lärare säger att hen ger material till resurspedagog 3 och att hen lyssnar på lärarens 

tanke kring undervisningen. Läraren ger resurspedagogen information om vilka elever 

hen ska gå iväg med, även om hen också kommer med egna idéer. Läraren säger att 

resurspedagogen nyligen börjat arbeta i klassen, men hen har arbetat med några 

särskilda elever i klassen tidigare. De försöker ha ett samarbete. Läraren har kontakt 

med vårdnadshavare och är mentor för klassen. Vid något tillfälle har resurspedagogen 

velat arbeta med några elever som läraren ansåg behövde vara kvar i klassen. 

Resurspedagogen lyssnade då på läraren. 

För ni några diskussioner om vem som ska göra vad inom ramen för ert samarbete? 

Läraren säger att de efter en lektion bara pratar ihop sig inför nästa lektion. 

Har rektor på något sätt varit styrande i att tydliggöra era roller i klassrummet? 

Nej, inte alls, det handlar bara om vårt samarbete, säger lärarna. Lärarna säger att det 

inte finns någon formell ordning vad gäller vad resurspedagogen ska göra och vad 

läraren ska göra. Enligt lärarna ska resurspedagog 3 och 4 i första hand ta hand om 

eleverna, det ska vara lugnt på lektionerna och eleverna ska nå målen. Någon lärare 

säger att det kan dyka upp saker som resurspedagogen måste ta hand. 

Vidare berättar lärarna att rektorn har tillfrågat lärarna som undervisar i en viss klass i 

årskurs 8 om deras önskemål kring användningen av resurspedagog 3. Exempelvis om 

resurspedagogen ska vara i klassen hela tiden eller om lärarna vill att hen tar ut elever 

som ges stöd i mindre grupp. Resurspedagogen har tidigare undervisat elever från 

årskurs 8 i andra lokaler. 



 
Skolinspektionen Protokoll 

  
7 (35) 

 
Dnr SI 2020:2212 

 

Finns det fler exempel på situationer när den läraravlastande personalens roll är otydlig i 

relation till annan personal? 

Lärarna säger att resurspedagogerna är olika. Någon resurspedagog tar tag i situationer 

som uppstår och exempelvis löser konflikter på en gång. Medan någon annan 

resurspedagog inte har den erfarenheten än. I dessa fall får lärarna mer berättar vart 

resurspedagogen behövs. Enligt lärarna befinner sig resurspedagog 4 i en annan 

situation eftersom hen har hand om två elever som ska arbeta i ett anvisat rum, men 

som är lite överallt på skolan.  

Hur/i vilka forum eller sammanhang tar rektorn reda på hur ni upplever er arbetssituation 

och vilka behov av avlastning ni har? 

Lärarna säger att rektorn har frågat efter deras arbetssituation under 

medarbetarsamtalen. Enligt lärarna har rutinerna på skolan förändrats lite. Ledningen 

har exempelvis arbetat fram ett trygghetsteam, som tidigare saknades. Lärarna lämnar 

händelserapporter till trygghetsteamet. De har även startat upp tjej- och killgrupper på 

skolan. Vidare berättar lärarna att det finns många elever med ångestproblematik. 

Ledningen har därför i den nya organisationen satsat mycket på att eleverna ska må 

bättre. Vidare säger lärarna att mötesstrukturen också har förändrats. Tidigare 

genomfördes möten mer i varje hus, nu är det fler möten med hela högstadiet 

tillsammans. Det har blivit mer protokoll. 

Lärarna berättar också att uppdraget som förstelärare inte finns tydligt nedskrivet 

någonstans. Enligt någon lärare kunde hen tidigare, med en tidigare rektor, få arbeta 

med hur mycket som helst. Detta har inför detta läsår blivit bättre. 

Vad efterfrågar rektorn mer konkret under medarbetarsamtalen vad gäller lärarnas 

arbetssituation och arbetsbelastning? Kan ni ge exempel? 

Lärarna säger att det detta år blev ett ”lära-känna-samtal” eftersom rektorn är 

nytillträdd. Lärarna säger att de fick berätta mycket om hur de upplever sin 

arbetssituation. 

Inför medarbetarsamtalet skickade rektorn ut frågor som lärarna skulle fundera kring, 

exempelvis mål framåt och om det är något som lärarnas saknar. Vad gäller mål så 

handlade det både om personliga mål som lärarna behöver arbeta med, men också vad 

gäller områden som man presterar bra inom och som skolan kan utnyttja mer.  

Lärarna säger att rektorn specifikt frågar efter lärarnas arbetssituation och att hen är 

mån om att lärarna inte ska bli utbrända, då det finns kollegor som har blivit det. Lärarna 

tror att rektorn har ställt frågan till alla.  

Finns det några återkommande enkäter som personalen får fylla i, som exempelvis mäter 

arbetsbelastning, arbetssituation och tillgång till stöd? 

En lärare säger att hen inte har fyllt i någon enkät och uttrycker att hen saknar det. En 

annan lärare säger att hen har fyllt en sådan enkät tidigare, men att det inte har skett 

ofta och hen kommer inte ihåg när det skedde senast. Läraren säger att enkäterna mer 

har handlat om eleverna och trygghet.  
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Finns det något annat forum där ni pratar om lärarnas arbetsbelastning så rektorn får 

information kring er arbetssituation och arbetsbelastning? 

Lärarna berättar att de alltid har en psykosocial-runda i slutet på möten. De samlas då i 

de två arbetslagen, det gröna och det grå. Alla får berätta om nuläget och det som 

kommer upp skickas in till rektorn. Lärarna säger att det är bra eftersom de får veta hur 

alla har upplevt sitt arbete och sin situation den senaste veckan. Det kan vara allt ifrån 

att man känner sig osäker kring något, slutkörd eller rädd av olika anledningar. 

Känner ni till om rektorn genomfört en analys av det som framkommit i kartläggningen av 

lärarnas arbetssituation? 

Lärarna säger att rektorn nog definitivt gör en analys. Det har även rektorn som var 

tillförordnad rektorn innan den nuvarande rektorn. Lärarna uppfattar att rektorerna är 

transparanta och att lärarna får återkoppling kring olika ärenden. De ger som exempel 

att om rektorerna har arbetat med en klass och samlat in material så får lärarna 

återkoppling. 

Får ni någon återkoppling vad gäller rektorns analys av lärarnas arbetsbelastning, 

arbetssituation eller användning av personella resurser?  

Lärarna säger att de alltid får återkoppling kring elever och att rektorerna peppar dem. 

Vidare säger lärarna att en anledning till att resurspedagog 3 avlastar i en klass i årskurs 

8 är utifrån rektorns analys. Resurspedagogen tar sig an vissa elever som behöver arbeta 

i en liten grupp för att kunna koncentrera sig. Förra läsåret fanns en annan resursperson 

insatt i samma klass som då alltid hade klassen i halvklass oavsett ämne. Enligt lärarna 

finns det flertalet elever med särskilda behov. Lärarna säger att rektorerna har lyssnat 

på lärarna och förstått att de behövde göra något.  

Vidare säger lärarna att de upplever att utåtagerande elever får stöd av resurser, medan 

elever som är tysta men som ändå har ett behov av stöd inte ges sådant stöd i samma 

utsträckning.  

Vet ni hur rektorn kommer fram till hur hen ska fördela resurserna? I vilka forum bestäms 

det? 

Lärarna säger att rektorn och elevhälsan deltar i elevhälsomöten varje vecka och att de 

då diskuterar olika ärende och bestämmer tillsammans. Rektorn lyssnar även in under 

trygghetsteamets möten. Lärarna säger att rektorn tar de avgörande besluten efter att 

hen har lyssnat av vad lärarna och annan personal har att säga. Enligt lärarna får 

rektorerna nu mer information genom trygghetsteamet, innan skrevs inga 

händelserapporter. Rektorerna har händelserapporterna som underlag och kan se vart 

det sker saker på skolan och var de behöver sätta in resurser. Lärarna säger att de måste 

hitta tiden till att hinna skriva händelserapporterna, det måste bli kort och koncist. Enligt 

lärarna blir det påtagligt vilka elever och klasser som behöver stöd och resurser.  

Lärarna säger dock att elever med exempelvis hjärntrötthet eller ångest och som 

behöver extra stöd men som inte gör väsen av sig inte syns i händelserapporterna. Enligt 

lärarna skulle det hjälpa avsevärt om de fick stöttning. Den formen av stöttning finns det 

mindre av på skolan.  
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Ni beskriver att det är elevernas stödbehov som styr mest och i de fall ett stödbehov syns 

så sker snabbare insatser. Men utgår rektorn även från lärarnas tjänster och behov av 

avlastning? 

Ja, absolut, säger lärarna. Lärarna säger att det skiljer sig lite hur man ser elevbehoven 

och situationen är så olika i olika klasser och årskurser. De ger som exempel att elever 

kan få gå iväg till en flexgrupp eller så kan elever få stöd i ett ämne. Lärarna säger också 

att det finns stora svårigheter i årskurs 8.  

Vidare berättar en lärare att resurspedagog 1 lägger mycket tid på elever med hög 

ångestproblematik som har ett anpassat schema. Enligt läraren blir insatserna kring 

elever lite mer balanserade i klasser där det inte finns extremt utåtagerande elever, som 

det finns i en klass i årkurs 8.  

Känner ni till vad arbetsbeskrivningarna för läraravlastande personal omfattar? Vet ni om 

de finns nedskrivna/dokumenterade på något sätt?  

Lärarna säger att de inte vet om det finns arbetsbeskrivningar, det är inget de sett eller 

frågat efter. Någon lärare säger att personalen tidigare har fått arbetsbeskrivningar, 

men det är nog mer än 4 år sedan.  

Hur får ni information om resurspedagogernas arbete och arbetsuppgifter? Hur 

kommunicerar rektorn deras arbetsuppgifter?  

En lärare säger att personalen i det grå arbetslaget kontinuerligt diskuterar vart 

resurspedagog 1 behövs mest. Resurspedagogen arbetar sedan utifrån de behov som 

finns. Arbetet läggs upp utifrån önskemål från lärarna.  

Vem är det som styr/prioriterar resurspedagogens arbete? 

Läraren säger att hen tror att rektorn har diskuterat med resurspedagogen, men säger 

att resurspedagogen inte är van vid att rektorerna petar i hens arbete.  

Vidare säger lärarna att resurspedagog 2 fram till läsårets start har undervisat i franska. 

Det är först denna termin som hen arbetar som resurs. Resurspedagogen är även 

mentor för i en klass i årskurs 9. Lärarna säger att en lärare i engelska har bett rektorn 

om extra resurs i klassrummet eller att någon elev ska ges extra stöttning i engelska för 

att nå målen. Enligt lärarna har resurspedagog 2 då satts in i klassen. 

Hur mycket styr rektorn vad gäller prioriteringen av resurspedagogernas arbete och 

arbetsuppgifter? Hur får ni information om vad de ska arbeta med? 

Lärarna säger att mycket är lärarnas önskemål och rektorn fattar sedan beslut om vart 

hen ska sätta in resurserna. 

Har covid-19 påverkat vilka de arbetsuppgifter den läraravlastande personalen utför? På 

vilket sätt i så fall? 

Nej, säger lärarna. 

Känner ni till hur rektorn har tagit reda på vilken kompetens som krävs för de 

arbetsuppgifter som den läraravlastande personalen förväntas utföra?  
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Lärarna säger att de inte vet. Enligt lärarna är det dock viktigt och avgörande med social 

kompetens i rollen som resurspedagog.  

Har ni kännedom om vilken kompetensutveckling som ges till resurspedagogerna? Deltar 

de exempelvis i den generella fortbildningen som ges till lärarna på skolan?  

Lärarna säger att resurspedagog 1 och 2 alltid deltar i fortbildningsinsatser. Medan 

resurspedagog 3 och 4 bara har varit på skolan några veckor. Lärarna uppfattar att det 

finns en skillnad om de är fast anställda eller om de är på skolan en viss tid.  

Kan ni ge exempel på fortbildning som resurspedagog 1 och 2 har deltagit i? 

Lärarna säger att de deltar i det mesta och ger exempel på fortbildning som ledarskap i 

klassrummet och mjuka värden. Resurspedagogerna deltar dock inte i de sammanhang 

där det är fokus på ämneskunskaper. Utvecklingsområden för skolan är bland annat 

ledarskap och kommunikation. Resurspedagog 1 och 2 har varit med i de grupper som 

de har varit intresserade av. 

Deltar resurspedagog 1 och 2 i fortbildning rörande skolans värdegrundsuppdrag?  

Ja, säger lärarna. Lärarna ger som exempel att de har deltagit i arbetet med 

machofabriken.  

Har dessa resurspedagoger deltagit i någon fortbildning vad gäller elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?  

Lärarna säger att de vet att resurspedagog 1 har gått sådana kurser och föreläsningar på 

egen hand. Lärarna vet inte om de övriga resurspedagogerna har getts någon sådan 

utbildning.  

Har ni identifierat något behov av kompetensutveckling för den läraravlastande 

personalen, i så fall vad? 

En lärare berättar att hen går en kurs som bygger på KBT (kognitiv beteendeterapi). 

Enligt läraren behöver personalen på skolan exakt en sådan utbildning. Utbildningen 

handlar mycket om bemötande för att inte förvärra problem. 

Tänker du att det finns ett behov av en sådan utbildning för hela kollegiet eller specifikt för 

resurspedagogerna? 

Läraren säger att resurspedagog 1 och 2 som hen arbetar med är jättebra på sitt jobb 

att bemöta elever på ett sätt som gör att eleverna inte blir arga på dem. Det finns dock 

alltid mer allt lära och alla kan bli ännu bättre på att bemöta olika sorters problematik, 

säger läraren. Enligt läraren möter resurspedagogerna på skolan mycket svåra elever, 

exempelvis elever som behöver sitta i ett eget rum. 

Har resurspedagogerna, enligt er bedömning, den kompetens de behöver för att kunna 

klara av sina arbetsuppgifter? 

Lärarna säger att resurspedagogerna 1 och 2 har den kompetens som krävs och att 

eleverna lyssnar på dem. När det gäller resurspedagogerna 3 och 4 så säger lärarna att 

de kan ta konflikter, men att de sitter i en annan sits eftersom de hanterar och ansvarar 

för elever som ”inte kan fålla in sig i ledet alls”. De möter en annan typ av elever.  
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Vad skulle resurspedagog 3 och 4 behöva för stöd för att bättre kunna bemöta dessa 

elever?  

Lärarna resonerar kring att eleverna kanske går i fel skolform och att de behöver en 

annan typ av hjälp än den som skolan kan ge. 

Vidare säger lärarna att man inte kan gå i klinch med elever när man ska få dem att 

lämna ett klassrum, då fungerar det inte. Enligt lärarna lyckas både resurspedagog 1 och 

2 med detta i de flesta fallen. 

Ska vi tolka det som att svårigheten ligger i uppdraget att arbeta med dessa elever, vilket 

skapar utmaningar för vilken personal det än är?   

Ja, säger lärarna.  

Känner ni till vilket stöd den läraravlastande personalen får för att utföra sitt arbete? Finns 

det några stödstrukturer? 

Lärarna säger att lärarna runt omkring resurspedagogerna utgör ett stöd. De tror också 

att resurspedagogerna pratar mycket med rektorerna och elevhälsoteamet. 

Resurspedagog 1 och 2 ingår även i trygghetsteamet. 

Är det rektorn som arbetsleder dem? 

Ja, säger lärarna. 

Finns det någon i respektive arbetslag som har ett uttalat uppdrag att stödja 

resurserpedagogerna? 

Nej, det är nog mer allmänt att de lärare som arbetar tajt med resurspedagogerna har 

ett samarbete med dem, säger lärarna. Lärarna beskriver att lärarna och 

resurspedagogerna pratar med varandra kring hur samarbetet fungerar och vad de kan 

ändra på. 

Vi förstår det som att ni lärare kommer överens med resurspedagogerna vad de ska 

arbeta med. Utgör det ett stöd för resurspedagogerna? 

En lärare säger att ämnet matematik inte är resurspedagog 1 starka sida och att läraren 

kan behöva stötta upp där. Läraren kan diskutera elevernas uppgifter tillsammans med 

resurspedagog 1. Resurspedagogen deltar också på lärarens genomgångar med klassen. 

I andra ämnen som svenska, upplever en annan lärare att hen inte behöver stödja 

resurspedagog 1 så mycket. Läraren visar där ibland uppgifterna innan lektionen och 

resurspedagogen deltar ibland på genomgångar.  

Är någon resurspedagog också mentor? 

Lärarna säger att resurspedagog 2 är mentor och hen ansvarar för kontakten med 

vårdnadshavare för sin klass.  

En lärare säger att resurspedagog 1 inte är mentor, men att hen stöttar läraren i sitt 

mentorskap för en klass. Läraren är ensam mentor i klassen. Läraren håller i alla 

utvecklingssamtal, men resurspedagogen kan också delta i de fall hen arbetar med den 

aktuella eleven. Resurspedagogen kan också ringa vårdnadshavare. 
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Uppstår det situationer när ni som lärare upplever att ni får lägga för mycket av er tid på 

att ge stöd till den läraravlastande personalen? 

Lärarna säger att resurspedagogerna utgör ett stort stöd. 

Upplever ni att ni blir avlastade av deras arbete och insatser? 

Ja, absolut, säger lärarna. Lärarna säger dock att skolan skulle behöva ännu mer stöd.  

Har ni kännedom om hur/i vilka sammanhang rektorn följer upp vilka arbetsuppgifter den 

läraravlastande personalen utför? 

Lärarna säger att de inte vet förutom att rektorn pratar med resurspedagogerna 

kontinuerlig. Enligt lärarna är de inte involverade i någon uppföljning. Lärarna är bara 

involverade vid de tillfällen då lärarna och resurspedagogerna tillsammans resonerar 

kring om de är på ”rätt ställe” i en undervisningssituation.  

Lärarna säger vidare att resurspedagogerna ofta lägger för mycket arbete på sig själva. 

Någon lärare säger att hen och resurspedagog 1 tillsammans får värdera vad som bör 

tas bort. Enligt lärare har resurspedagogen hittills lagt sitt schema på egen hand, men 

att rektorerna nu har börjat styra hens arbete mer. 

Vidare tror lärarna att resurspedagogerna 3 och 4 kommer att ha ett summerande 

samtal med rektorn. Eleverna som dessa resurspedagoger stödjer har tidigare getts 

undervisning på en annan plats och de är nu tillbaka på skolan. Resurspedagogerna 

arbetar nu med eleverna i klass eller i ett eget rum. Lärarna säger att de idag har haft ett 

möte kring en av eleverna där de har utvärderat hur arbetet kring eleven går. Lärarna 

tror att de sedan ska få besked om vilket arbete som ska fortsätta och vad som behöver 

förändras. Enligt lärarna har de dock inte kommit till ett sådant skede än. 

Följer ni upp hur det går för era specifika elever som ges stöd av resurspedagogerna och 

på vilket sätt deras arbete ska utformas för att eleverna ska ges ett bra stöd och att det 

ska bidra till avlastning för er? 

Lärarna säger att de inte har gjort det så mycket, men de tror att den nya rektorn har 

detta på agendan. 

Någon lärare säger att hen ska inhämta information från alla lärare kring hens elever, 

exempelvis hur det har gått i arbetet med eleverna och deras kunskapsinhämtning. 

Läraren säger att hen sen ska sammanställa informationen och kontakta vårdnadshavare 

och rektorn. Läraren säger att det är ett sätt att se effekten av resurspedagog 3 arbete, 

även om hen också regelbundet har kommunikation med resurspedagogen. Enligt 

läraren behöver de dock göra en slutsummering av arbetet med eleverna.  

Är det du som har tagit initiativ till den här uppföljningen eller har du blivit ombedd av 

rektorn? 

Läraren säger att uppföljningen är hens idé. Egentligen skulle vårdnadshavarna komma 

till skola för ett avslutningsmöte, men eftersom det inte är möjligt så gör läraren istället 

en sammanställning av hur det har gått för eleven den senaste tiden och sedan 

kontaktar vårdnadshavarna. Enligt läraren är rektorn öppen för lärarnas idéer, lyssnar av 
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och vill ha återkoppling. Mötet med vårdnadshavarna ska ske vid uppstarten av 

vårterminen. 

Vet ni i vilka sammanhang/forum rektorn har följt upp i vilken mån lärare på skolan 

upplever att de avlastas av resurspedagogernas arbete och därmed kan fokusera mer på 

undervisningsprocessen? 

Lärarna säger att ansvaret nog ligger på lärarna att berätta hur de upplever att de 

avlastas. Enligt lärarna pratar de väldigt öppet i arbetslagen och det sker även under den 

psykosociala-rundan i arbetslagen. Lärarna säger att det i övrigt kanske inte finns någon 

struktur vad gäller en sådan uppföljning.  

Vet ni vad rektorn har kommit fram till i sin analys av den uppföljning som har gjorts av 

resurspedagogernas arbete? 

Lärarna tror att rektorn framåt kommer att analysera resurspedagogernas arbete, men 

de vet inte hur detta har skett längre tillbaka i tiden. Enligt lärarna har rektorn inte 

kommit till en analys än.  

Har rektorn ändå genomfört några förändringar utifrån någon form av uppföljning och 

analys när det gäller arbetsresursernas arbete? 

Lärarna säger att resurser och arbete läggs om när det blir tumult kring elever. 

Exempelvis när elever har fått studier på annan plats och sedan kommit tillbaka till 

skolan. Rektorn har då på förhand analyserat vart resurserna ska läggas. Det kan ske 

förändringar i loppet inom två-tre veckor.  

Har rektorn i dessa fall en tanke bakom förändringarna? 

Lärarna säger att förändringen har förgåtts av diskussioner i elevhälsan och i 

trygghetsteamet, där rektorn ingår.  

Hur påverkar resurspedagogernas insatser ert arbete, vad kan ni göra istället? 

Lärarna säger att de inte skulle hinna leta efter elever som saknas eftersom de har 

lektioner hela tiden. Resurspedagogerna ka även hantera konflikter så att de kan lösas 

direkt utan att en klass behöver lämnas ensam. 

En lärare säger att hen och resurspedagog 1 kan ge eleverna genomgångar på olika 

nivåer eftersom resurspedagogen ibland kan arbeta med vissa elever och ibland ta hela 

klassen. Eleverna kan få välja om de vill vara i klass eller arbeta tillsammans med 

resurspedagogen. Det finns en möjlighet till variation för eleverna. Vidare säger läraren 

att hen hade behövt springa runt för att hjälpa till på olika ställen om resurspedagogen 

inte hade funnits. Resurspedagogen kan arbeta tillsammans med olika elever så att 

läraren kan känna sig trygg med att dessa elever får stöd och läraren kan istället 

fokusera på de andra eleverna i klassen. Enligt läraren hade klassen annars fått lämnas 

ensam. Även de elever som mår dåligt kan få stöd av läraren eller resursen. 

Resurspedagogen kan även exempelvis kopiera extra uppgifter.  

Någon lärare säger att hen upplever att det är de elever som hörs och syns som får stöd, 

medan de elever som inte syns på samma sätt glöms bort.  
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Vidare säger lärarna att det hade varit kalabalik i årskurs 8 och det inte hade funnits 

extra resurser. Enligt lärarna är många elever tacksamma för att det finns resurser på 

plats så att läraren kan fortsätta undervisningen på ett professionellt sätt. Lärarna säger 

att både lärarna och resurserna är rastvakter. Enligt lärarna sitter alla personal i det 

gröna arbetslaget nära korridoren där eleverna vistas och att all personal känner ansvar 

om det händer något. Ansvaret att agera ligger inte enbart på resurspedagogerna. 

Ser ni något ytterligare behov av avlastning? 

Lärarna säger att det också finns behov av avlastning vad gäller att skriva 

åtgärdsprogram. Det är dokumentation som tar tid, även om det är viktigt.  

Vidare säger lärarna att det givetvis alltid finns behov av mer resurser. Exempelvis elever 

som behöver stöd och hjälp, där problematiken inte är att eleverna är utåtagerande. 

Dessa elever kan behöva komma ifrån de stora klasserna för att kunna prestera mycket 

mer. Enligt lärarna skulle elever eller deras vårdnadshavare inte själva be om ett sådant 

stöd.  

Lärarna säger att de också lägger mycket tid på exempelvis att vara rastvakt eller 

bussvakt. De menar inte att sådana uppgifter bör läggas på resurspedagogerna, men det 

är uppgifter som skulle kunna läggas på annan personal än lärare. Enligt lärarna skulle de 

exempelvis hinna sitta ned med eleverna lite mer individuellt om de slipper sådana 

arbetsuppgifter. 

1. Anteckningar från intervju med läraravlastande 

personal den 10 december 2020 

Medverkande från Skolinspektionen: Caroline Engskär och Ulrika Holm.  

Deltagare: Fyra resurspedagoger. 

Intervjun har genomförts via videolänk.  

Skolinspektionen presenterar den tematiska kvalitetsgranskningen. 

Berätta om er bakgrund och hur länge har ni varit anställda på skolan. 

Resurspedagog 3 berättar att hen har arbetet i sin nuvarande roll i drygt en månad. 
Under de senaste sex åren har hen arbetat till och från på skolan. Hens uppdrag nu är 
främst att utgöra ett stöd i en specifik klass. Därtill har hen även lite andra uppdrag i 
andra klasser. Resurspedagogen säger att hen inte har någon tidigare utbildning utan 
kommer direkt från skolan. Hen studerar just nu. Vidare berättar resurspedagogen att 
hen är anställd på timmar och att hen arbetar ungefär 30 timmar per vecka. 
Arbetstiderna är cirka 8- 14.30 varje dag förutom tisdagar då hen också deltar på möten 
på eftermiddagen. 

Vet du hur länge du ska arbeta på skolan? Finns det ett slutdatum? 

Nej, jag frågar om det dagligen men jag får inget svar, säger resurspedagogen.  

Har du under hösten arbetat med något annat på skolan, alltså innan ditt nuvarande 
uppdrag?  



 
Skolinspektionen Protokoll 

  
15 (35) 

 
Dnr SI 2020:2212 

 

Resurspedagogen berättar att hen tillsammans med resurspedagog 4 har undervisat 
några elever i en annan lokal. De har skött undervisningen på egen hand, men har fått 
material från lärarna. Enligt resurspedagogen hade hen då en annan tjänst. Det 
uppdraget pågick under fem veckor. 

Resurspedagog 4 berättar att hen började arbeta på skolan v.42 och arbetade då med 
fyra elever i en annan lokal tillsammans med resurspedagog 3. De var i lokalen i fem 
veckor, inklusive lov. Samma dag som undervisningen i lokalen upphörde fick de veta att 
de skulle fortsätta arbeta med eleverna på skolan. Enligt resurspedagogen har hen hela 
tiden varit timanställd och säger att hen får besked om sitt arbete från dag till dag. 
Resurspedagogen säger att hen antar att hen ska arbeta terminen ut eftersom hens 
schema sträcker sig så långt. Därefter vet hen inte vad som händer. Resurspedagogen 
arbetar cirka 5h/dag, förutom tisdagar då hen har en längre arbetsdag. Vidare berättar 
resurspedagogen att hen är utbildad förskollärare och har behörighet att undervisa upp 
till förskoleklass. Hen har bland annat arbetat många år som förskollärare och rektor 
inom förskolan. 

Resurspedagog 1 berättar att hen har arbetat på skolan i cirka 25 år. Även 
resurspedagog 2, som vid granskningstillfället är sjuk, har arbetat länge på skolan. 
Resurspedagogen berättar att hen är utbildad fritidsledare och har bland annat läst till 
familjeterapi, didaktik och pedagogik. Resurspedagogen har även genomgått en 
coachutbildning och har utifrån det stöttat lärare när det har funnits problem i klasser. 
Vidare berättar resurspedagogen att hen har arbetat mycket med trygghetsfrågor på 
skolan och varit med i olika typer av trygghetsgrupper under åren. Resurspedagogen 
arbetar även med föräldrautbildningar samt tjej- och killgrupper i sin nuvarande tjänst. 
Enligt resurspedagogen arbetar hen mycket med olika samtal, relationer mellan barn 
och relationen mellan barn och lärare. Just nu ingår resurspedagogen i trygghetsteamet 
och hen arbetar mycket i en klass i årskurs 9 samt viss del i två klasser i årskurs 7 och 8. 

Stämmer det att du ingår i det grå arbetslaget? 

Ja, säger resurspedagog 1. 

Arbetar ni andra mer mot det gröna arbetslaget? 

Resurspedagog 3 säger att hen mestadels arbetar mot det gröna arbetslaget, men hen 
stödjer även en elev i årskurs 7, under 5-6 lektioner per vecka, som hör till det grå 
arbetslaget. Resurspedagog 4 säger att hen arbetar med två elever som hör till det grå 
arbetslaget. Eleverna som resurspedagog 3 och 4 stödjer går i olika klasser.  

Vad är det övergripande syftet med era tjänster på skolan? Beskriv även om syftet med 
era tjänster skiljer sig åt. 

Resurspedagogerna säger att syftet är att stötta lärarna så att eleverna får godkända 
betyg. Enligt resurspedagogerna har skolan många elever som inte når målen och har 
det svårt i skolan. Det viktiga är att eleverna är i skolan och att de mår bra i skolan.  

Resurspedagog 1 ger som exempel att hen och en lärare samarbetar för att alla elever 
ska blir sedda. Enligt resurspedagogen behöver hen stötta upp i arbetet med en handfull 
elever i lärarens klass. Läraren och resurspedagogen måste också se till helheten. Enligt 
resurspedagogen träffar hen eleverna mer och oftare än lärarna gör vilket gör att hen 
har en annan relation med eleverna. Hen beskriver sig som ”spindeln i nätet”.  
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Resurspedagog 3 beskriver att hen stöttar eleverna så att de ska komma till skolan och 
hjälper främst till med att motivera eleverna så att de ska klara målen. Enligt 
resurspedagogen kan inte läraren vänta in elever som kommer efter. Resurspedagogen 
säger att hens mål är att få eleverna att inse varför de ska göra vissa uppgifter, motivera 
dem och få dem att tänka på ett annat sätt, som kanske läraren inte alltid hinner med 
att göra.  

Den nuvarande rektor är relativt ny på sin tjänst, men har rektorn på något sätt 
kommunicerat till skolans personal vad syftet med era tjänster är? I vilka sammanhang 
har detta i så fall skett? Har rektorn exempelvis kommunicerat vad syftet är med 
tjänsterna som är nya för denna termin (resurspedagog 3 och 4)?  

Resurspedagogerna säger att det nog är lite olika, men att syftet nog har tagits upp i 
arbetslaget. Resurspedagogerna säger också att rektorn har presenterat 
resurspedagogerna 3 och 4 under ett av skolans digitala arbetsplatsmöten. Rektorn 
beskrev då personerna och vad de ska arbeta med på skolan. En resurspedagog säger att 
hen fick information om vilka elever som resurspedagogerna 3 och 4 skulle arbeta med. 
Hen har också fått resurspedagogernas schema via e-post från rektorn. 
Resurspedagogen vet dock inte om all personal har fått e-posten, men antagligen den 
personal som är berörd av arbetet med dessa elever. Resurspedagog 3 säger dock att 
rektorn inte har beskrivit vad hen konkret ska arbeta med. Schemat visar bara vart 
resurspedagogen ska befinna sig. Resurspedagogen säger att personalen på skolan 
fortfarande kan fråga vem hen är och undrar om hen är en vikarie.  

Resurspedagog 4 säger att hen i samband med att hen blev tillfrågad om tjänsten fick 
veta att det fanns elever som behövde bryta ett mönster och därför behövde ges 
undervisning under fem veckor i en annan lokal. Resurspedagogen vet dock inte hur just 
dessa elever valdes ut, då det även finns andra elever på skolan med liknande 
problematik. Syftet var dock att få en lugnare miljö i klassen. Enligt resurspedagogen 
skulle rektorn under de fem veckorna skapa en organisation på skolan som kunde ta 
emot eleverna så att eleverna skulle kunna vara i sina klasser. 

I era tjänster ingår olika roller, någon har exempelvis rollen som mentor, ni har en roll i 
klassrummet tillsammans med läraren etc. Tycker ni själva att det är tydligt vad som ingår 
i era olika roller? 

Resurspedagog 1 säger att hen tycker att det är tydlig vad som ingår i hens roll och 
berättar att hen har skapat sin roll under alla år. Samtidigt har resurspedagogen nu fått 
en ny chef, den nya rektorn, och hen säger att de måste hitta ett arbetssätt som 
fungerar för dem båda. Enligt resurspedagogen har hen och rektorn en dialog kring 
uppdraget ungefär varannan vecka. Resurspedagogen säger att de från början tyckte 
olika kring uppdraget. Nu fungerar det så att resurspedagogen först pratar med 
arbetslaget vart hen bäst behövs i verksamheten utifrån behoven. Sedan stämmer 
resurspedagogen av ett förslag med rektorn. Dialogen med rektorn är flexibel. 

Pratar ni även vad som inte ingår i din roll, dvs. vad du inte ska arbeta med? 

Ja, säger resurspedagogen. Resurspedagogen säger att hen ibland har upplevt att hen 
arbetar med sådant som inte tillhör hens uppdrag. Om hen har utfört något som inte 
ingår i uppdraget så har hen talat om det för rektorn. Rektorn har då bekräftat att det 
inte ingår i uppdraget och det har tagits bort från resurspedagogen. 
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Det ingår i din diskussion med rektorn?  

Ja, jag ska inte arbeta med sådant som ligger på lärarna, säger resurspedagogen. 

Är det tydligt för er andra vad som ingår i era roller? Vem diskuterar ni med kring vad som 
ingår eller inte ingår i ert uppdrag? 

Resurspedagog 3 säger att det fungerar lite på samma sätt, men att hen inte har arbetat 
så länge i den nuvarande rollen än. Resurspedagogen säger dock att hen får hitta på vad 
hen ska arbeta med under tiden, även om hen vet vart hen ska befinna sig. 
Resurspedagogen säger att hen många gånger får kontakta rektorn för att fråga vad som 
ingår i hens roll och vad som är lärarens roll. Enligt resurspedagogen freestylar hen fram 
vad hen ska arbeta med tillsammans med eleverna. 

Har du några regelbundna och strukturerade möten med rektorn, i likhet med 
resurspedagog 1? 

Nej, säger resurspedagogen. Resurspedagogen säger att hen inte har någon att prata 
med vad gäller hur hans arbete fungerar, exempelvis vad som är bra respektive dåligt 
samt hur hen ska tänka framåt och förbättra arbetet. Enligt resurspedagogen deltar hen 
bara i arbetsplatsmöten och där upplever hen att det inte finns någon möjlighet att ta 
upp saker kring de elever hen arbetar med, det är ett för stort sammanhang att lyfta 
elevspecifik information. Resurspedagogen säger att hen på eget initiativ kan gå till 
rektorn, men säger att hen upplever att det är svårt att veta när hen kan göra det. 

Så om vi tolkar dig rätt så är det inte tydligt för dig vad som är din roll? Har rektorn på 
något sätt tydliggjort din roll? 

Nej, jag vet nästa mer vad jag inte ska göra än vad jag ska göra, säger resurspedagogen. 
Resurspedagogen säger att hen även ibland måste ta fram en planering för eleverna då 
det inte alltid finns någon. Hen får stämma av med läraren precis innan lektionen och 
läraren brukar då säga att det blir bra. 

Resurspedagog 4 säger att hen arbetar själv med två elever, som den senaste veckan 
inte har behagat att komma alls till undervisningen. Resurspedagogen säger att hen har 
pratat med rektorn om att det inte är bra organisation, men de gör inga förändringar 
innan jullovet. Resurspedagogen berättar vidare att hen har haft ett möte med 
vårdnadshavarna till en elev och att de även ska ha ett möte imorgon för att tittat på 
vilka andra möjligheter som finns för eleven. Resurspedagogen upplever att det är 
onödig användning av en resurs om eleverna inte värdesätter den. 

Är det tydligt vad som är din roll? 

Resurspedagog 4 säger att det är tydligt för hen att hen ska arbeta i ett rum tillsammans 
med två elever och hålla i deras lektioner. Vidare är det tydligt att hen ska få material till 
eleverna och undervisningen från lärarna. Här brister dock tydligheten, enligt 
resurspedagogen, eftersom hen inte alltid vet vad eleverna ska arbeta med. 
Resurspedagogen säger att hen inte har någon insyn i lärarnas planering och vet inte vad 
klassen arbetar med i den ordinarie undervisningen.  

Resurspedagog 3 säger att hen har kännedom om den undervisning som läraren 
planerar och bedriver med klassen. 
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Ni kan inte ta del av undervisningens innehåll på något sätt, exempelvis via en lärplattform 
eller liknande? 

Resurspedagogerna 4 säger att hen inte har tillgång till lärplattformen. 

Upplever du att det är otydligt för dig vad eleverna ska arbeta med hos dig? 

Ja, säger resurspedagogen.  

Har rektor tydliggjort gränsdragningen mellan olika roller på skolan? Exempelvis i 
undervisningssituationer eller vad gäller mentorsuppdraget? 

Resurspedagogerna ber om ett förtydligande av frågan. 

Har det inträffat att era roller varit otydliga gentemot andra funktioner på skolan? Som 
kan göra att arbete blir dubbelgjort eller att någon uppgift faller mellan stolarna. 

Resurspedagog 4 säger att hen går till byggnaden där klassen ges undervisning och 
efterfrågar vad klassen arbetar med, även om det inte är hens uppdrag. 
Resurspedagogen säger att detta borde fungera bättre och tillägger att hen funderar på 
alternativa lösningar för eleverna. 

Resurspedagog 1 säger att hen inte upplever att rollerna är otydliga, däremot kan det 
ibland bli otydligt vad eleverna ska arbeta med. Hen säger att det nog fungerar olika för 
resurspedagogerna och att hen arbetat länge på skolan. Resurspedagogen säger att hen 
har koll på vad lärarna arbetat med och hen har också gammalt material som hen kan 
arbeta med tillsammans med eleverna. Om det är någon lärare som inte har tagit fram 
något material som eleverna ska arbeta med så frågar resurspedagogen läraren vad som 
är tänkt och berättar att det inte finns någon framtagen uppgift. Enligt resurspedagogen 
så löser de sådant.   

Så för dig handlar det mer om att lärare ibland kanske inte har hunnit eller att de missat 
att ta fram material? 

Ja, säger resurspedagogen. 

Någon av er är också mentor, är det tydligt vad som ingår i mentorsrollen? 

Resurspedagog 1 säger att hen just nu inte är mentor och att hen har tacka nej till en 
sådan förfrågan. Resurspedagogen hjälper dock en lärare som är ensam mentor i en 
klass. De har mentorstiden tillsammans. Enligt resurspedagogen finns det många elever i 
klassen som är i behov av stöttning. Resurspedagogen deltar ibland vid 
utvecklingssamtal och kan också ta samtal med vårdnadshavare. Läraren har 
mentorskapet. 

Har ni någon tydlig arbetsbeskrivning eller uppdragsbeskrivning? 

Nej, säger alla resurspedagoger. Det finns ingen arbetsbeskrivning där det står vad 
resurspedagogerna ska arbeta med. Enligt en resurspedagog var det länge sedan en 
sådan fanns. 

Har rektor istället muntligen tydliggjort era arbetsuppgifter på något sätt? När och hur i så 
fall? 
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Resurspedagog 4 säger att det inte är så tydligt, förutom att hen vet att hen ska 
undervisa eleverna i de ämnen som står på schemat. Enligt resurspedagogen fick hen ett 
schema och en lokal. 

Du har inte fått information om dina arbetsuppgifter i samtal med rektorn?  

Nej, säger resurspedagogen. Enligt resurspedagogen så har rektorn förmedlat att hen 
ska hålla i lektionerna och försöka hjälpa eleverna så att de kommer ikapp. 

Resurspedagog 3 säger att rektorn har tydliggjort arbetsuppgifterna lite grann. Hen vet 
att hen har två olika uppdrag, ett uppdrag i årskurs 8 och ett uppdrag som omfattar en 
elev i årskurs 7. Resurspedagogen säger att hens arbetsuppgifter blir mer och mer 
tydliga, men att hen dock har fått fråga sig fram.  

Från vem ges du information om dina arbetsuppgifter? 

Resurspedagogen säger att hen pratar med läraren innan lektionerna. De pratar då om 
vad lektionen går ut på och bollar vad de kan göra med de aktuella eleverna under 
lektionen. Beskrivning från rektorn är mer luddig, säger resurspedagogen.  

Resurspedagogerna lyfter frågan om hur rektorn ska följa upp deras arbete. 

Vi tolkar er som att rektorn inte har tydliggjort era arbetsuppgifter i tillräckligt stor 
utsträckning? 

Ja, vi får på egen hand komma på vad vi ska arbeta med, säger resurspedagogerna. 

Resurspedagog 1 säger emellertid att det är tydligt för hen vad hens arbetsuppgifter är, 
även om det inte finns nedskrivet i ett dokument. 

Vet ni om resurspedagog 2 har en dialog med rektorn kring hens arbetsuppgifter? 

Resurspedagogerna säger att de inte vet. Resurspedagog 1 säger att de befinner sig i 
olika byggnader och att resurspedagog 3 har lite andra uppdrag.  

Resurspedagogen berättar att hen och resurspedagog 3 tillsammans har träffat rektorn 
vid ett tillfälle. Vid detta tillfälle diskuterade de vad resurspedagogerna har arbetat med 
och vad de ska arbeta med. Enligt resurspedagogen ska de ha återkommande möten 
med rektorn så att resurspedagogerna vet att de arbetar med rätt saker.  

Vad är det som styr vad ni ska arbeta med? Vem prioriterar era arbetsuppgifter? Gör ni 
detta på egen hand? 

Ja, säger resurspedagog 3 och 4. Resurspedagog 4 säger att hen är själv tillsammans 
med eleverna och prioriterar att undervisa eleverna i de ämnen där de ligger längst bak 
och behöver komma ikapp. Resurspedagog 3 säger att hen försöker prioritera 
tillsammans med undervisande lärare inför lektioner, men att hen också rådfrågar 
resurspedagog 1 mycket. Hen kan exempelvis fråga resurspedagog ett hur hen göra i en 
viss situation. Resurspedagog 4 säger att hen också rådfrågar resurspedagog 1. 
Resurspedagogen ger som exempel att hen har arbetat på skolan i cirka 7 veckor men 
inte har kännedom om några rutiner. Det är först nu som resurspedagogen har känner 
att hen vet vilka lärare som arbetar på skolan. Enligt resurspedagogen är det viktigt att 
personalen får information om hur skolan fungerar.  

Vem är er arbetsledare, vem vänder ni er till med frågor? 
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Resurspedagogerna säger att rektorn är deras chef och arbetsledare.  

Någon resurspedagog säger dock att det ibland känns som att hen arbetsleder sig själv. 
Någon annan resurspedagog säger att det är svårt att säga utifrån att hen varit kort tid 
på skolan, men säger att hen hittar på sina arbetsuppgifter på egen hand under tiden. 
Resurspedagogen säger att det kanske är läraren som arbetsleder hen egentligen.   

Resurspedagog 1 säger att rektorn absolut arbetsleder hen och att de har en bra dialog. 
Enligt resurspedagogen så kan hen skicka en e-post eller ringa rektorn vid behov. 
Resurspedagogen upplever att det är lätt att kommunicera med rektorn. Hen upplever 
att de lyssnar på varandra samt kan resonera kring olika frågor och lösningar 
tillsammans. Rektorn ger också snabb återkoppling. Resurspedagogen säger att hennes 
arbete också alltid sker i samråd med de lärare hen arbetar tillsammans med. Rektorn är 
dock arbetsledare.  

Resurspedagog 4 säger att hen också skickar e-post till rektorn och får återkoppling. Så 
fungerar arbetsledningen. Enligt resurspedagogen är det mycket på skolan just nu, både 
på grund av spridningen av covid-19 men också annat. 

Arbetar ni även med trygghetsarbete och exempelvis konflikthantering inom ert uppdrag? 

En resurspedagog säger att de är en liten grupp som arbetar i trygghetsteamet, där två 
rektorer också ingår. I trygghetsteamet arbetar de kring de frågorna. 

Resurspedagogerna säger att de hanterar konflikter som alla andra vuxna på skolan. Det 
sker i samråd med lärarna.  

Har ni något annat stöd än dialogen med rektorn? 

Resurspedagog 4 säger att hen brukar fråga sig fram och säger att alla är hjälpsamma på 
skolan.  

Resurspedagog 3 säger att hen inte upplever att hen har riktigt densamma 
bollplanksmöjlighet med rektorn som de övriga resurspedagogerna beskriver.   

Löser du mycket på egen hand utan stöd av någon?  

Resurspedagogen säger att hen kan fråga vem hen vill och kan få svar.  

Men finns det någon uttalad stödstruktur om ni behöver stöd och hjälp? 

Nej, säger resurspedagogerna. Resurspedagogerna säger dock att rektorn har uttryckt 
att hen alltid finns tillgänglig. De kan även prata med ytterligare en rektor.  

Resurspedagog 3 och 4 säger att de hade lite mer kontakt med rektorn när de arbetade 
med eleverna i den andra lokalen. Rektorn var då ett bollplank, vilket var bra. Nu har 
resurspedagogerna en ny tjänst och upplever inte att det är samma respons. 

Finns det något forum på skolan där ni kan ge stöd till varandra? Eller att ni samverkar 
med andra funktioner med liknande uppdrag på något sätt? 

Nej, egentligen inte, säger resurspedagogerna. Resurspedagogerna säger att de deltar i 
mötet på tisdagar när all personal är med, men säger att det inte finns någon tid för 
samverkan då. Enligt resurspedagogerna ska egentligen ett arbetslagsmöte i månaden 
vara arbetsplatsträff, men det blir arbetsplatsträffar hela tiden och inte att personalen 
kan sitta i specifika smågrupper.  
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En resurspedagog säger att det inte är som det brukar på skolan, exempelvis är flera i 
personalen frånvarande. Tidigare hade personalen möten på tisdagar och de kunde då 
träffas i arbetslagen för att prata om olika elevärenden för att stödja varandra. 
Resurspedagogen säger att de nya resurspedagogerna hade kunnat få stöd kring de 
elever som de arbetar med i ett sådant forum. Enligt resurspedagogen fungerar dock 
inte arbete så just nu på grund av spridningen av covid-19.  

Resurspedagogerna som är nya säger att de ingår i arbetslaget för årskurserna 7–9, men 
säger att de kan känna sig vilsna. De önskar ett forum där de kan prata om eleverna och 
vilka förändringar som behövs. Resurspedagogerna säger att det måste finnas rutiner för 
sådant.  

Har covid-19 på något sätt påverkat innehållet i ert arbete? 

Nej, säger en resurspedagog som arbetat på skolan även innan pandemin. Skillnaden är 
att arbetslagsmöten inte sker så att personalen kan träffas i ”det lilla arbetslaget”, dvs. 
det grå och gröna arbetslaget. Möten sker digitalt och det blir inte att personalen 
samverka på samma sätt som tidigare. 

Finns det några andra forum där man pratar om elevernas behov och utveckling, där ni 
också ingår och att ni på så sätt ges stöd i ert arbete med eleverna?  

Resurspedagogerna säger att elevhälsan och rektorn går igenom varje klass på 
elevhälsomöten. Lärarna kommer dit och berättar om eleverna och klasserna. 
Resurspedagog 1 säger dock att elevhälsomötet inte blir på samma sätt som om 
personalen sitter i arbetslagen och pratar kring olika klasser och elever. Arbetslagen kan 
prata om vad som händer och varför samt hur de kan lösa problemen.  

Resurspedagog 3 och 4 säger att de inte deltar på elevhälsomöten. 

Resurspedagogerna säger vidare att det mer handlar om information under de digitala 
mötena. Alla personal träffas samtidigt. Resurspedagogerna uttrycker att de inte tycker 
att det är lämpligt att berättar om enskilda elever i så stort forum.  

Upplever ni er insatta i de regler och ramar som styr skolans verksamhet? Exempelvis 
läroplan och skollagen.  

Ja, säger två av resurspedagogerna. Resurspedagog 3 säger att hen vet att läroplanen 
finns och att hen kan läsa den, men det är i stort sett det hen vet. 

Har rektorn eller någon annan frågat dig vad du har för behov av utbildning vad gäller 
lagar och regler som gäller för skolan? 

Nej, säger resurspedagogen.  

Tar ni del av den generella kompetensutvecklingen som ges till lärarna på skolan? 

Ja, säger resurspedagog 1. Resurspedagogen säger att hen alltid deltar och att hen alltid 
är med under studiedagar. De kan exempelvis ges någon föreläsning eller genomföra 
någon typ av utvärdering. Vidare säger resurspedagogen att hen ibland har gått någon 
kurs utanför skolan. Resurspedagogen säger att hen vurmar för trygghetsarbete och att 
hen tidigare önskat fortbildning kring hur man hanterar elever och lågaffektivt 
bemötande. 
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Ni har varit rätt kort tid på skolan. Har rektorn kartlagt vilka utbildningar ni har med er och 
ert behov av kompetensutveckling? 

Nej, säger resurspedagog 4. Resurspedagogerna säger att de skulle ges handledning av 
kuratorn när de arbetade med några elever i en annan lokal. Det blev dock bara ett 
handledningstillfälle. Nu har de inte getts någon handledning. Skolan har också en ny 
kurator. 

Resurspedagog 3 säger att hen på egen hand har sett att det finns studiedagar och att 
hen själv har föreslagit att hen ska delta. Resurspedagogen säger att hen har fått en bok 
från kuratorn kring hur man bemöter barn, vilket var bra.  

Har ni fått kunskap eller någon utbildning som är riktat mot just de elever som ni arbetar 
med? 

Nej, säger resurspedagog 3 och 4. En resurspedagog säger att hen har fått lära sig på 
egen hand via tidigare roller och anställningar. Hen har kommit på en egen strategi. 

Men har ni tagit del av elevernas åtgärdsprogram för att ges kunskap om vilken 
problematik eleverna har och hur ni ska arbeta med eleverna? På så sett kan rektorn också 
se vilken kunskap ni kan behöva inhämta. 

Resurspedagog 4 säger att hen först igår under ett möte fick se utredningen för en av 
hens elever. Resurspedagog 3 säger att hen har blivit ombedd av rektorn att skriva ned 
vad hen kan se efter att hen har kommit tillbaka till skolan. Resurspedagogen tror att 
hen sedan ska få respons från rektorn. Resurspedagog 4 säger att hen hela tiden har 
skrivit samman hur det går för eleverna och lämnat till rektorn. Hennes noteringar har 
mer blivit ett underlag inför samtal med elevernas vårdnadshavare. Resurspedagogen 
säger att hen nu varje dag ska meddela till vårdnadshavare vad som händer kring en 
elev.  

Resurspedagogerna spekulerar kring om åtgärden att flytta några elever till en annan 
lokal var en akut lösning för att skolan skulle klara sig. Enligt resurspedagogen handlade 
det nog om att bryta mönster genom att lyfta bort vissa elever för att skapa ett lugn för 
övriga elever och lärare. Rektorerna behövde sedan under den period eleverna var 
borta hitta en organisation som kunde ta emot eleverna igen. Resurspedagogen säger 
att ledningen nog trodde att det på så sätt skulle lösa sig. Det har blivit bättre för två av 
eleverna. Enligt resurspedagogen handlar det dock om fler elever än dessa fyra och även 
andra komponenter inverkar, skolan behöver en plan och strategi för att få det att 
fungera. 

Ser ni något annat område där ni skulle vara behjälpta av mer kunskap/utbildning? 

Resurspedagog 4 säger att hen efter att ha läst utredningen för en av eleverna kan se 
saker som hen inte visste om sedan innan. Hen uttrycker det som att det är ”ett mörkt 
hål”. Resurspedagogen säger att det absolut finns behov av mer kunskap. 

Självklart, säger resurspedagog 3. Resurspedagogen säger att hen behöver mer kunskap 
om hur hen kan bemöta elever med speciella behov. Hen uttrycker även ett behov av 
att identifiera vad eleverna har för behov och utifrån det formulera bra strategier.  

Resurspedagog 1 säger att hen vill lära sig mer om hur hen kan bemöta rättshaverister. 
Det är också något som hen har sagt till rektorn i medarbetarsamtalet.  
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Har ni kännedom om i vilka sammanhang rektor följer upp ert arbete och hur det går?  

Resurspedagog 1 säger att det sker i dialogen med rektorn som sker varannan vecka. 
Enligt resurspedagogen pratar de om hens arbete väldigt ofta.  

Resurspedagog 4 säger att hen skickar e-post till rektorn varje vecka där hen beskriver 
vad som har hänt med eleverna. Hen får sedan återkoppling från rektorn. 

Resurspedagog 3 säger att hen precis har fått uppdraget att skriva ned vad hen ser för 
skillnader kring de elever hen arbetat med sen de kom tillbaka till skolan. 
Resurspedagogen säger att det inte har varit någon uppföljning innan dess. 

Vet ni om rektorn sammanställt informationen från de uppföljningarna som har gjorts och 
analyserat det som framkommit? Eller vet ni om det är något som rektorn tänker göra 
framöver? 

Resurspedagogerna säger att de inte vet.  

Resurspedagogerna berättar att rektorerna diskuterar tillsammans. Det sker också 
diskussioner via elevhälsomöten. Rektorn lägger upp arbetet kring elever i samråd med 
specialpedagogen. En resurspedagog säger att hen kan ge ett förslag till rektorn kring 
hur en viss situation bör hanteras. Rektorn kan sedan återkoppla samma dag och ge 
klartecken kring om hen kan prova förslaget i väntan på ett beslut. Enligt 
resurspedagogen arbetar hen sedan enligt förslaget tills något annat är beslutat. 

En annan resurspedagog säger att hen inte har varit så länge på skolan, men hen vet att 
eleverna tas upp på elevhälsomöten. Resurspedagogen uttrycker att de är svårt för hen 
att fånga saker som hen inte vet att hen kan fråga om. Resurspedagogen säger att hen 
inte vet vem hen kan fråga och att hen inte vet vilka krav hen kan ställa, exempelvis vad 
gäller att arbeta i klass eller i en annan lokal. Resurspedagogen säger att hen inte vet hur 
arbetet följs upp och vad nästa steg är. 

Är medarbetarsamtalen ett forum där rektorn följer upp hur väl ert arbete fungerar? 

Resurspedagog 1 säger att hen bara har haft ett medarbetarsamtal med den nuvarande 
rektorn. Under det samtalet fick resurspedagogen presentera sig själv och vad hen 
brukar arbeta med. Resurspedagogen och rektorn samtalade också om vad rektorn har 
tänkt kring resurspedagogens tjänst, vilka förväntningar rektorn har samt hur deras 
samarbete som ska se ut. 

Vet ni om lärarna bidrar till/är delaktig i uppföljningen och utvärdering av ert arbete och 
om det bidrar till avlastning för dem? 

Ingen aning, säger resurspedagogerna.  

Resurspedagog 1 säger att lärarna pratar om hen behövs i olika sammanhang, lektioner 
eller klasser, i samband med att de har sin ämnesplanering. Vidare samtalar de med 
rektorn kring olika elever. Resurspedagogen kan då få förändrade arbetsuppgifter, 
exempelvis att hen ska arbeta med en klass i årskurs 8 istället för i årskurs 7. Rektorn 
och lärarna gör en analys av vart behoven är som störst.  

På vilket sätt, enligt er upplevelse, avlastar ni lärarna? Vad bidrar ni med? 

Massor, hela tiden, säger resurspedagogerna. Det kan exempelvis handla om att kopiera 
material, ta hand om elever som är ledsna, hantera elever som är upprörda/arga, ringa 



 
Skolinspektionen Protokoll 

  
24 (35) 

 
Dnr SI 2020:2212 

 

vårdnadshavare eller kontrollera närvaro. Att resurspedagogerna är närvarande gör 
också att läraren kan prata med några elever medan resurspedagogen är med klassen, 
eller det omvända. 

Vad gäller skolarbetet så uttrycker resurspedagog 1 att hen ser vilka elever som är i 
behov av hjälp. Exempelvis kan resurspedagogen se om elever ligger långt efter och kan 
då gå in och stötta eleverna. Vidare kan resurspedagogen se om elever har svårt får 
någon uppgift. Läraren kan ha ett annat fokus och upptäcker inte just detta. 
Resurspedagogen och läraren kan då resonera kring hur de kan förenkla uppgifter och 
hur de kan arbeta framåt för att få eleverna att förstå och hänger med i undervisningen. 
Läraren gör en plan och resurspedagogen kan läsa igenom för att se om det blir 
begripligt för eleverna.  

2. Anteckningar från intervju med rektorn den 11 

december 2020 

Medverkande från Skolinspektionen: Caroline Engskär och Ulrika Holm.  

Deltagare: Rektorn för Torsåsskolan 

Intervjun har genomförts via videolänk  

Skolinspektionen presenterar den tematiska kvalitetsgranskningen. 

Berätta om din bakgrund och hur länge du varit rektor på Toråsskolan. 

Rektorn är utbildad gymnasielärare i idrott och religion och har arbetat cirka 10 år som 
lärare. Hösten 2019 blev rektorn tillförordnad rektor på en gymnasieskola. Rektorn 
påbörjade sin anställning på Toråsskolan just innan semestern 2020. Rektorn ska 
påbörja rektorsutbildning i februari 2021. Rektorn beskriver att det har funnits ett stabilt 
ledarskap med inarbetade rutiner som satt sin prägel på verksamheten. Just nu befinner 
sig skolan i en förändringsprocess gällande ledning, elevhälsoteam och organisation av 
enheter.  

Idag arbetar tre rektorer på skolan och skolan utgörs av två skolenheter, F-4 samt 5-9. 
En rektor ansvarar för de lägre årskurserna. Den intervjuade rektorn och rektorn som 
tidigare var tillförordnad rektor arbetar parallellt med varandra. Från januari 2021 
kommer skolan utgöras av tre skolenheter, F-3, 4-6 samt 7-9. Både den tillförordnade 
rektorn och rektorn för de lägre årskurserna kommer dock sluta inom kort. Från januari 
2021 kommer därför två nya rektorer att tillträda. Dessa kommer att ansvara för 
skolenheterna F–3 samt 4–6. Vidare kommer årskurserna 7–9 från hösten 2022 flytta till 
annan skola. Toråsskolan blir då istället en skola med förskoleklass och årskurserna 1–6. 
Redan från hösten 2021 kommer eleverna som ska börja årskurs 7 börja på den nya 
skolan. Det är ännu inte beslutat vem som ska vara rektor för eleverna i årskurs 7 från 
hösten 2021. På grund av detta kommer det under läsåret 2021/22 enbart att finnas 
elever i årskurs 8 och 9 på högstadiet vid Toråsskolan. 

Vidare berättar rektorn att det har det varit stor personalomsättning i elevhälsan. Alla 
tre specialpedagoger följde med den tidigare rektorn som lämnade Toråsskolan, vilket 
gjort att nyrekryteringar gjorts. Skolans kurator gick också nyligen på föräldraledighet 
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och skolan har en ny kurator sedan några veckor tillbaka. Därtill har skolans psykolog har 
nyligen återvänt från föräldraledighet.  

Rektorn ser de ovan nämnda förändringar som en möjlighet till nystart för skolan och ett 
tillfälle för ledningen att sätta sin prägel på verksamheten.  

I informationen vi fick står det att resurspedagog 3 och 4 arbetar 100 procent. De sa i sin 
intervju att de jobbar på timmar. I vilken omfattning skulle du säga att de arbetar? 

Rektorn säger att det stämmer att de två resurspedagogerna arbetar på timmar och att 
de själva lägger in hur mycket tid det blir. Rektorn är inte säker på att det blir 
motsvarande heltid. Rektorn uppskattar omfattningen till 75–80 procent på vardera 
tjänsten. 

Vad är det övergripande syftet med resurspedagogerna, vad ska de bidra med på skolan? 
Beskriv även om det finns några skillnader vad gäller syftet med deras tjänster. 

Rektorn säger att syftet skiljer sig en del mellan de fyra olika resurspedagogtjänsterna. 
Resurspedagogerna 1 och 2 (de tillsvidareanställda resurspedagogerna) har till syfte att 
skapa relationer med eleverna, att bidra med motivationsarbete för eleverna, att öka 
studiemotivationen. Ett annat syfte är att förstärka och stötta undervisande lärare i 
undervisningssituationer i framförallt ämnena matematik, svenska och engelska. 

Rektorn beskriver att resurspedagogerna 3 och 4 (de timanställda resurspedagogerna) 
först har haft ett syfte specifikt riktat mot fyra elever vid starten i hösten. 
Resurspedagogerna undervisade då eleverna i en lokal utanför skolans område. Nu är 
resurspedagogerna och eleverna tillbaka på skolan, men resurspedagogernas arbete är 
fortfarande främst riktat mot dessa elever. Resurspedagog 3 stöttar två av eleverna så 
att de ska kunna fungera väl i klassens ordinarie undervisning. Resurspedagogen 4 
arbetar enskilt med två av eleverna i ett eget rum på skolan. Syftet är att 
resurspedagogen ska möjliggöra för eleverna att tillgodogöra sig undervisningsinnehållet 
i samtliga ämnen med hjälp av material från undervisande lärare. 

Hur har du kommunicerat syftet med resurspedagogerna till all personal på skolan? I vilka 
forum/sammanhang har detta skett? 

Rektorn säger att hen inte har kommunicerat syftet med resurspedagog 1 och 2. Det har 
mest skett vid förändringar. Resurspedagogerna har enligt rektorn arbetat länge på 
skolan med samma uppdrag och har ett välfungerande och inarbetat sätt att arbeta. 
Rektorn har fört diskussioner med resurspedagogerna kring hur de ska användas i 
organisationen. 

Rektorn berättar att syftet med resurspedagog 3 och 4 har kommunicerats i flera forum. 
Möte i arbetslag där rektorn tillsammans med kuratorn informerat muntligt samt med 
skriftlig information via e-post till de lärare som ansvar för elevernas undervisning. 

Du nämnde att kommunicerar de förändringar som sker kring resurspedagog 1 och 2 
uppdrag. Men hur kommunicerar du syftet med deras tjänster till ny personal på skolan?  

Rektorn berättar att det har kommit ny personal till skolan under hösten, exempelvis 
specialpedagoger och annan resursperson. Rektorn säger att hen inte har kommunicerat 
syftet på något tydligt sätt. Rektorn tror att den nya personalens kollegor nog har 
förklarat syftet med resurspedagoger 1 och 2. 
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Är personalen på skolan, enligt din uppfattning, förtrogen med syftet med tjänsterna? 

Ja, vad gäller syftet med resurspedagog 1 och 2, säger rektorn. Rektorn beskriver att 
dessa resurspedagoger har funnits så länge på skolan. Vidare berättar rektorn att skolan 
är utspridd på olika lokaler, vilket medför att rektorn tror att vissa delar av personalen 
som arbetar med förskoleklass och årskurserna 1–6 inte är helt införstådda med vad 
resurspedagogerna 3 och 4 har för syfte. När det gäller högstadiet så bedömer dock 
rektorn att all personal är förtrogen med syftet med samtliga resurspedagogernas.  

Har du på något sätt kommunicerat och tydliggjort olika roller på skolan, vad som ingår 
eller vad som inte ingår i roller och uppdrag? 

Rektorn säger att hen i möten tillsammans med resurspedagog 1 och 2 har fört en 
dialog och kommit överens om var deras insatser behövs mest. Uppdraget har sedan 
förändrats lite eftersom. Rektorn säger att hen utifrån detta har tydliggjort deras 
uppdrag. Rektorn säger att de dock inte har pratat om deras arbetsuppgifter på 
detaljnivå. Sådana samtal hålls istället mellan resurspedagogerna och de lärare som de 
samarbetar med. 

Har du tydliggjort för resurspedagog 1 och 2 vad de ansvarar för och hur rollen ser ut? Har 
du exempelvis tydliggjort gränsdragningen mellan rollen som lärare och rollen som 
resurspedagog i klassrummet? 

Rektorn säger att hen inte har kommunicerat roller eller gränsdragningen mellan roller 
till all personal i stort. Det har inte funnits några bokade samtal där detta har tagits upp. 
Rektorn uppger att hen informellt har fört en dialog med lärare kring roller, det har då 
skett vid spontana samtal när rektorn har mött lärare ute i verksamheten. Rektorn 
beskriver vidare att rollerna också tydliggörs i det allmänna samtalet mellan lärare och 
resurspedagog 1 och 2. Rektorn säger att resurspedagogerna inte bara ska arbeta med 
elever i behov av stöd, utan de ska också kunna vara med klassen så att läraren ges 
möjlighet att arbeta enskilt med elever. Utifrån detta behöver lärare och 
resurspedagoger samtala med varandra. Rektorn uppger att hen skulle kunna prata om 
olika roller i större utsträckning och i mer specifikt riktade samtal. Rektorn tror ändå att 
denna dialog förs mellan berörd personal, det vill säga mellan lärare och resurspedagog 
1 och 2. 

Hur tydligt har du förmedlat rollerna för resurspedagog 3 och 4 till skolans personal när de 
återvände till skolan från en annan lokal och då gavs nya uppdrag? 

Rektorn tycker att hen varit tydlig med resurspedagogernas uppdrag. Dels i samtal med 
resurspedagog 3 och 4, dels att berörda lärare har fått schema och uppgifter om vilka 
klasser och elever/lärare som de ska arbeta med. 

I vilka sammanhang kartlägger du hur lärarnas arbetssituation och vilket behov av 
avlastning de har? 

Rektorn berättar att det har gjorts i medarbetarsamtal med lärarna. Rektorn försöker 
även vara delaktig i de veckovisa arbetslagsmötena. På arbetslagsmötena finns en 
stående punkt som behandlar arbetsmiljö och arbetsbelastning samt elevers behov och 
studiero. Diskussioner sker även i trygghetsteamet. Där får rektorn även veckovisa 
sammanställningar av skrivna händelserapporter. Det syftar inte direkt till att kartlägga 
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lärares behov av avlastning men visar, enligt rektorn, i vilka klasser och grupper det finns 
behov av stöd eller avlastning. 

Finns det någon medarbetarenkät som ingår i kartläggningen? 

Rektorn säger att det inte har gjorts någon sådan enkät under hösten. 

Planerar du något framåt som är relevant för kartläggningen av lärarnas arbetssituation 
och deras behov av avlastning? 

Rektorn nämner att det i våras påbörjades ett arbete med att skapa ett trygghetsteam. I 
början av hösten genomfördes en omfattande elevenkät på skolan om hur de upplever 
trygghet, trivsel, studiero och möjlighet till lärande. Rektorn har som ambition att göra 
en uppföljande enkät i vår för att kunna se skillnader av skolans arbete. Det är känt för 
rektorn vilka klasser som har behov av stöd. Behoven blir synliga via exempelvis 
elevhälsoteamets arbete. 

Hur gick det till vid inrättande av tjänsterna för resurspedagog 3 och 4 och deras uppdrag? 
Du nämnde tidigare att kuratorn har varit delaktig. Gjordes det någon kartläggning eller 
analys av verksamhetens behov innan? 

Rektorn berättar att tjänsterna inrättades av disciplinära anledningar gällande fyra 
elever. Enligt rektorn gick det inte att garantera övriga elevers och lärares studiero. 
Dessa fyra elever undervisades under fem veckor i andra lokaler. Förändringen föregicks 
av att kuratorn gjorde en kartläggning av de elevernas behov och önskemål från 
personalen, som sedan resulterade i att fyra av eleverna flyttades till andra lokaler 
under en tid. Skolan tog också fram en plan för elevernas återgång till skolan. Rektorn 
säger att hen har varit involverad i kartläggningen via återkoppling och dialog med 
kuratorn. Planeringen gjordes sedan tillsammans i elevhälsoteamet där kuratorn, 
specialpedagogen och rektorn varit delaktiga. 

Hur analyserar du det som framkommit i kartläggningen? I vilka sammanhang sker din 
analys och tillsammans med vilka? 

Rektorn det anser inte att hen gjort någon direkt analys av kartläggningen ännu. Rektorn 
beskriver att hen, i dialog med resurspedagog 1 och 2, har bestämt att 
resurspedagogerna fortsatt ska fokusera på att avlasta och ge stöd till elever i ämnena 
matematik, svenska och engelska. De ska även stödja elever utifrån undervisande lärares 
behov. Rektorn säger att hen har gett resurspedagog 1 och 2 ganska fria tyglar att 
prioritera hur de ska fördela sin tid. 

Finns någon mer övergripande analys som görs exempelvis tillsammans med övriga 
rektorer gällande vilka lärare eller klasser som har behov av stöd? Utifrån fler ingångar 
och inte bara elevernas måluppfyllelse? 

Rektorn säger att behoven just nu syns kring nuvarande årskurs 8. Rektorn beskriver att 
det behövs stöd för att upprätthålla studiero och det finns elever med stora stödbehov. 
Rektorn har dialog med en rektorskollega om hur de ska/kan fördela en av 
resurspedagogernas tid, som också har uppdrag på mellanstadiet. 

Varför är det fokus på stöd och avlastning i matematik, svenska och engelska? Vad är 
bakgrunden till det? 
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Rektorn berättar att det har funnits med sedan tidigare för att det är viktigt för 
behörighet till gymnasiet. Rektorn säger också att resultaten i matematik ligger lågt i 
jämförelse med andra skolor. Det har inte från rektors håll gjorts någon djupare analys 
om varför det är just dessa ämnen. 

Har du fört några diskussioner med lärare om vilka arbetsuppgifter som kan utföras av 
annan personal än lärare? 

Nej, det har enligt rektorn inte förts några sådana diskussioner. Lärarna har inte heller 
uttryckt behov eller önskemål kring detta. 

Beskriv hur du prioriterat hur resurserna ska riktas utifrån din kartläggning och analys av 
det som framkommit. 

Rektorn beskriver att tänket har varit att resurserna ska riktas dit undervisande lärare 
uttryckt att det finns elever som har svårt att nå målen och där det finns behov av stöd 
till klassen. Även där det syns att stöd behövs för att upprätta och bibehålla studiero 
under lektioner. Enligt rektorn prioriteras också årskurs 9 för att ge dem goda 
förutsättningar att nå behörighet till gymnasiet. Rektorn uppger resurserna vid 
granskningstillfället nästan enbart är riktade mot årskurserna 8 och 9.  

Hur tänker du framåt angående att kartlägga och analysera lärares arbetssituation och 
deras behov av avlastning? 

Bra fråga, säger rektorn. Rektorn säger att hen ännu inte har någon konkret plan för 
detta, men säger att det finns en ambition att kartlägga lärarnas arbetssituation.  

Finns det några skriftliga arbetsbeskrivningar för den läraravlastande personalen? Eller 
annan typ av skriftlig dokumentation som beskriver deras uppdrag och arbetsuppgifter? 

Nej, det finns det inte några aktuella arbetsbeskrivningar, säger rektorn. Rektorn uppger 
att det kan ha funnits längre tillbaka i tiden för resurspedagog 1 och 2. Enligt rektorn 
beskriver hen resurspedagogernas uppdrag i dialog och samtal med resurspedagogerna. 

Tidigare har resurspedagog 1 och 2 haft stor frihet i utformandet av deras uppdrag och 
schema, hur tänker du framåt var gäller din styrning av deras arbete? 

Som rektorn förstått är det ett fungerande upplägg och att man får ut mycket av 
kompetensen på det sättet, särskilt när det gäller den resurspedagog som arbetar 100 
procent mot högstadiet. 

Har det skett på samma sätt med den resurspedagog som viss del av sin tjänst arbetar 
mot mellanstadiet? 

Rektorn säger att även den resurspedagogen styr ganska fritt i sitt uppdrag, även om det 
för det mesta sker i dialog med rektorn. Rektorn säger emellertid att resurspedagogen 
arbetar med mycket på eget initiativ och tänjer på så sätt på sitt uppdrag.  

Hur kommunicerar du arbetsuppgifter och uppdrag till resurspedagog 3 och 4? I vilka 
sammanhang har det i så fall skett? 

Rektorn berättar att hen har haft enskilda dialoger och samtal med resurspedagogerna 3 
och 4. Enligt rektorn har de just nu skilda uppdrag och arbetar på olika sätt. Uppdraget 
för den resurspedagog som ger stöd i klass styrs mest av undervisande lärares behov. 
Exempelvis så ska resurspedagogen vara en förstärkning i klassrummet eller välja ut 
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några elever att arbeta med utanför klassrummet, om behov finns. Rektorn säger att 
hen upplever att uppdraget är tydligare kommunicerat till den resurspedagog som 
arbetar med två elever i ett eget rum. Resurspedagogen har fått en anvisad lokal på 
skolan där hon ska arbeta med eleverna och materialet till eleverna ska komma från 
undervisande lärare.  

I intervju med resurspedagogerna framkommer dock att lärarna inte alltid tillhandahåller 
material till eleverna.   

Rektorn berättar att han i samtal med resurspedagogerna 3 och 4 också märkt viss 
frustration över att lärarna exempelvis inte levererar det material som behövs för att de 
ska kunna göra ett bra jobb. Det är enligt rektorn meningen att lärarna ska stå för det 
undervisningsmaterial som resurspedagogerna ska använda tillsammans med eleverna. 

Har du gjort något för att tydliggöra lärarnas ansvar vad gäller undervisningsmaterial så 
att resurspedagogerna ges det stöd som de behöver för att utföra sitt arbete? 

Rektorn säger att hen nog inte har gjort detta och nämner att han skulle kunna gjort 
mer för ge resurspedagogerna 3 och 4 det stöd de behöver så att de kan utföra sitt 
arbete. 

Finns det möjlighet för resurspedagog 3 och 4 att regelbundet samverka med lärarna så 
att de ska kunna planera och förbereda arbetet? 

Rektorn uppger att det är svårt att hitta tid. De arbetslagsmöten som finns där 
resurspedagoger och lärare möts omfattar 90 min. De sista 30 min är avsatt för lärarna 
att diskutera pedagogiska frågor med varandra.  

Lärarna och resurspedagogerna ger en bild av att arbetslagmötena (nu när de möts 
digitalt) får ett annat innehåll och det blir mer ett informationsmöte än samverkan. Vad 
tänker du om det? 

Rektorn vet inte hur lärarna tidigare har upplevt arbetslagsmötena. Rektorn har inte 
funderat över om det är svårare att diskutera när mötena sker digitalt. Rektorn upplever 
att möjligheten till samma innehåll på möten finns. 

Har resurspedagogernas arbetsuppgifter förändrats på grund av pandemin, arbetar de 
med andra arbetsuppgifter? 

Nej, säger rektorn. Rektorn nämner dock att det skett en förändring lite mer indirekt 
utifrån att en lärare ingår i riskgrupp. En resurspedagog har utifrån detta behövt vara 
stöd i en klass i ämnet matematik. I klassen har det också flaggats för att fler elever än 
vanligt riskerar att inte nå målen. Då har rektorn flyttade lite mer tid från den 
resurspedagogens tjänst på mellanstadiet. Det har alltså blivit ett utökat stöd till 
högstadiet. Rektorn säger samtidigt att det är svårt att veta om det försämrade 
resultatet för eleverna helt kan härledas till pandemin. 

3. Anteckningar från intervju med rektorn den 14 

december 2020 

Medverkande från Skolinspektionen: Caroline Engskär och Ulrika Holm.  
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Deltagare: Rektorn för Torsåsskolan. 

Hur tar du reda på vilket behov av stöd den läraravlastande personalen har? 

Rektorn berättar att hen inte tar reda på personalens behov av stöd på ett systematiskt 
sätt. Däremot har hen fört en dialog med skolpsykologen under senare delen av hösten. 
Det har resulterat i att skolpsykologen ska inleda handelningssamtal med 
resurspedagogerna för att handleda i hur de kan hantera elever i behov av särskilt stöd. 
Rektorn säger att hen ännu inte har påbörjat någon kartläggning eller dialog där 
resurspedagogerna fått uttrycka sina behov av stöd.  

Berör handledningen alla fyra resurspedagoger? 

Ja, svarar rektorn. Rektorn har pratat med elevhälsoteamet om det skulle behövas. 
Resurspedagogerna är informerade och har gett positiv respons på förslaget. 

Är det du som arbetsleder alla resurspedagoger? Vad får de för stöd av dig? Hur ser det 
ut? 

Rektorn säger att hen arbetsleder alla fyra resurspedagoger. Rektorn har haft tätare 
samtal med resurspedagog 3 och 4 sedan de började. Enligt rektorn är resurspedagog 1 
och 2 mycket rutinerade och förankrade i verksamheten vilket gör att de behöver 
mindre stöd. Resurspedagog 3 och 4 är nya i sina roller och rektorn har därför haft 
tätare dialog och gett mer stöd till dem. 

Är det enbart du som rektor som utgör ett stöd för resurspedagogerna eller utgör 
exempelvis elevhälsan också ett stöd? 

Rektorn säger att det till en början bara har varit rektorn som gett resurspedagogerna 
stöd. Rektorn beskriver att skolan nu går in i en fas där uppföljningar ska göras av 
arbetet med de elever som får extra stöd och deras vårdnadshavare. I samband med 
detta tar rektorn och elevhälsan under elevhälsomöten upp vad som fungerar och vad 
som behöver förbättras. Det blir enligt rektorn en del i en kartläggning som kan visa om 
det finns ytterligare behov av stöd i arbetet för resurspedagogerna. En av 
resurspedagogerna har under hösten dokumenterat sitt arbete med eleverna och hur 
arbetet har fortskridit. Det blir också en del i utvärdering, säger rektorn. Rektorn nämner 
att när det gäller resurspedagog 1 och 2 har det inte varit samma täta kontakt och 
uppföljning då deras uppdrag ser något annorlunda ut, de arbetar inte lika 
individinriktat. 

Finns det några andra stödstrukturer för resurspedagogerna än stöd från rektor och 
kommande stöd från skolpsykolog? Finns det exempelvis några forum där de kan får stöd? 

Rektorn säger att resurspedagogerna inte är schemalagda så att de kan träffas bara de 
fyra. Rektorn uppger att det är de schemalagda arbetslagsmötena som finns att tillgå. 
Rektorn säger dock att det inte finns en stående punkt på dessa möten som specifikt 
handlar om resurspedagogerna och deras behov av stöd, även möjligheten till sådana 
samtal finns.  

Har du säkerställt att det övergripande syftet med läraravlastande personal inte blir en 
belastning för lärarna? Att tänkt avlastning i stället blir till en belastning? 

Rektorn tycker att ordet ”säkerställt” kanske inte uppfylls, men säger att hen kollar av 
hur avlastningen fungerar vid kontinuerliga avstämning med personalen. Det rektorn får 
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höra är att det fungerar bar och att lärarna är nöjda med resurspedagogernas arbete. 
Det framgår för rektorn att deras insatser måste fortsätt, annars blir det svårt för lärarna 
att hantera och undervisa klasserna.  

Vidare säger rektorn att det faktum att det i intervju med resurspedagogerna 
framkommit att de inte alltid har material och uppgifter som eleverna kan arbeta med, 
skulle man kunna tolka som att det är belastande för lärarna att tillhandahålla sådant 
material, att de inte hinner ordna med. 

Hur har du tänkt kring kompetenskrav inför rekrytering av resurspedagog 3 och 4? Har du 
försökt matcha kompetens mot arbetsuppgifterna de ska utföra? 

Rektorn berättar att den ena resurspedagogen tillfrågades efter att en annan person 
som först fått frågan tackade nej efter att först tackat ja till uppdraget. Det blev då 
brådskande att hitta en ersättare. Rektorn tillfrågade då resurspedagogen som nu har 
uppdraget. Enligt rektorn är resurspedagogen känd sedan tidigare på skolan men har 
ingen pedagogisk bakgrund eller utbildning. Rektorn anser att resurspedagogen är bra 
på att skapa goda relationer med elever. Den andra resurspedagogen hittades via tips 
från rektorskollegor i kommunen som samarbetat med resurspedagogen tidigare, men i 
andra sammanhang. Rektorn säger att det inte har varit ett krav, men säger att det är en 
stor fördel att resurspedagogen har en pedagogisk bakgrund.  

Om du tänker på resurspedagogernas uppdrag, vad anser du är viktiga kompetenser i de 
rollerna? 

Rektorn berättar att hen ser det som väldigt viktigt att kunna skapa relationer till 
eleverna och att en pedagogisk kompetens är viktigt. Rektorn menar att 
resurspedagogerna ofta hamnar i situationer där det krävs att man kan hålla enskilda 
motiverande samtal med elever och det är en stor fördel om personalen klarar av det. 
Resurspedagog 3 och 4 hamnar även i situationer där de behöver klara av att hantera 
konflikter som uppstått. Rektorn anser att de klarar det bra utifrån den erfarenhet och 
kunskap de har. Om de skulle sakna den kompetensen och erfarenheten skulle någon 
annan personal få ta den arbetsuppgiften. 

Hur väl, anser du, att du har hittat personal med rätt kompetens till tjänsterna? 

Rektorn anser att resurspedagog 1 och 2 gör ett väldigt bra jobb med eleverna. Den 
återkoppling som rektorn får från lärare och övrig personal är att resurspedagogerna är 
ovärderliga. Rektorn uppger att när det gäller resurspedagog 3 och 4 har det gått så kort 
tid att det är svårt att uttala sig i frågan än. Där anser rektorn att hen framöver behöver 
se över vad som kan förändras och förbättras. 

Har du på något sätt kartlagt eller efterfrågat vad resurspedagogerna behöver för 
kompetensutveckling eller ny kunskap för att kunna utföra sina uppdrag och 
arbetsuppgifter? 

Rektorn berättar att hen enbart har hunnit genomföra medarbetarsamtal med en av 
resurspedagogerna. I det samtalet tog rektorn upp om något behov finns och vad som i 
så fall saknas. Medarbetarsamtalen är den kanal som rektorn använder för att kartlägga 
och efterfråga kompetensutvecklingsbehov. Rektorn håller inte medarbetarsamtal med 
de två resurspedagoger som är timanställda. 
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Har du via någon annan kanal säkerställt att den resurspedagog som saknar pedagogisk 
utbildning har den kunskap som behövs i sitt uppdrag gällande skolan som system och 
dess regelverk? 

Nej, det har jag inte gjort, säger rektorn. 

Har du säkerställt att resurspedagogerna har tillräcklig kompetens eller identifierat något 
behov av kompetensutveckling inom skolans värdegrundsuppdrag? Det kan exempelvis 
röra jämställdhet eller diskriminering och kränkande behandling. 

Nej, säger rektorn. Rektorn säger att hen inte har hunnit med det och att de inte alls har 
pratat om dessa områden. Rektorn har inte heller stämt av med resurspedagogerna om 
de har något sådant behov. 

Gäller det samma med NPF och andra typer av funktionsnedsättningar? 

Ja, samma svar som ovan, säger rektorn. 

Ingår resurspedagog 1 och 2 i samma generella kompetensutvecklingsinsatser som ges på 
skolan och som lärarna tar del av? 

Ja, svarar rektorn. Resurspedagogerna ingår och är helt inkluderade i lärarnas 
kompetensutveckling. 

Hur tänker du framåt vad gäller kompetensutveckling för resurspedagogerna? 

Rektorn berättar att hen tänker i ett större perspektiv med all personal. Rektorn ser 
efter medarbetarsamtalen att det finns ett generellt behov av mer kunskap om NPF. Det 
är en insats som behövs för en bred grupp av personalen. I övrigt anger rektorn att den 
planerade handledningen med skolpsykologen blir kompetensutvecklande och riktat till 
resurspedagogernas behov. 

Kan du beskriva i vilka sammanhang eller forum du följer upp hur väl arbetet fungerar för 
resurspedagogerna? Vad du gjort hittills och vad du tänkt framåt. 

Rektorn berättar att den dokumentation som en av resurspedagogerna har gjort om sitt 
arbete senaste veckorna och den dokumentation som resurspedagog 3 och 4 gjorde 
från deras arbete med eleverna i en annan lokal är en del i uppföljningen. Rektorn 
nämner även att det blir en uppföljning av resurspedagogerna via de täta 
elevuppföljningar i SIP-möte som genomförs. Då är resurspedagogernas arbetsinsatser 
involverade på olika sätt och där får rektorn information. Rektorn använder 
måluppfyllelsen på gruppnivå för att följa upp arbetet för resurspedagog 1 och 2. 
Rektorn uppger att arbetet med att stärka upp trygghet och studiero följs upp via 
trygghetsteamet och de inkomna händelserapporterna som behandlas i 
trygghetsteamet. 

Vad gäller måluppfyllelse, har du planerat någon större uppföljning där eller blir löpande i 
de grupper där resurspedagog 1 och 2 arbetar mest? 

Rektorn berättar att tidigare i höstas var det en resultatdialog med huvudmannen. Där 
såg rektorn exempelvis att elevernas resultat är låga i matematik jämfört med 
kommunens andra skolor. Rektorn tycker att det ska bli intressant att se om man kan se 
någon positiv utveckling vid nästa uppföljning. Rektorn nämner att hen under hösten 
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har identifierat med svaga resultat i en klass i årskurs 9. Utifrån detta har en 
resurspedagog arbetat mer i den klassen. 

Är lärarna på något sätt involverade i uppföljning av hur väl resurspedagogernas arbete 
fungerar? 

Nej, rektorn. Rektorn säger att hen inte har gjort det på ett strukturerat sätt. Rektorn 
tänker att om hen inte får några signaler om att något inte fungerar eller några 
önskemål om förändring så förutsätter rektorn att det fungerar på ett tillfredsställande 
sätt. 

Stämmer du av med lärarna i medarbetarsamtal hur väl det fungerar? 

Rektorn säger att hen inte stämmer av med specifika frågor om hur väl 
resurspedagogerna utför sitt arbete. Däremot kan det beröras i samtalen om lärarnas 
arbetsbelastning och arbetssituation.  

Den psykosociala rundan ni har på arbetslagsmöten (som vi fått höra om i andra 
intervjuer), ingår även resurspedagogerna i den rundan? 

Rektorn säger att den rundan görs på arbetsplatsträffsmöten en gång i månaden. Det 
som framkommer där dokumenteras och rektorn tar del av den informationen. Alla 
deltar. Det bygger på fria frågor. 

Följer du upp lärarnas upplevelse av om de blir avlastade, på något annat sätt än i 
medarbetarsamtal? 

Rektorn säger att det inte görs i något sammanhang där det dokumenteras. Det sker i så 
fall muntligt när rektorn möter personal i verksamheten eller när personal kommer till 
rektorns rum eller i mailkonversationer. 

Har du gjort någon analys av det som framkommit i den uppföljning som du ändå har 
gjort?  

Rektorn uttrycker att hen tillsammans med elevhälsoteamet gällande resurspedagog 3 
och 4 har kommit fram till och sett vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre 
bra. Rektorn säger att hen där behöver tänka nytt och förändra. 

Har du något konkret exempel på vad ni kommit fram till? 

Rektorn säger att hen bara har hunnit komma fram till att det behöver förändras, det är 
ännu inte löst vad som ska förändras eller hur det ska förändras. 

Har du kommit till att analysera arbetet för resurspedagogerna 1 och 2, eller kommer det 
framåt? 

Rektorn uppger att de arbetar i skilda uppdrag och mer på gruppnivå. Då blir analysen 
om hur väl arbetet med att förbättra trygghet och studiero har fungerat. Den elevenkät 
som gjordes i höstas ska följas upp i vår. Rektorn säger att uppföljning och frågeställning 
i trygghetsteamet har hela tiden fokuserat på arbetet i årkurs 8 där problemen är som 
störst. Rektorn har ännu inte gjort någon djupare analys av trygghetsteamets arbete. 
Rektorn säger att det de i trygghetsteamet hittills har sett är att det sedan lång tid 
funnits brister vad gäller trygghet och studiero. Under hösten har några samtalsgrupper 
för elever använts och de ska fortsätta under våren. Kuratorn har styrt och handlett de 
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personer som hållit i dessa samtal. Rektorn säger att det är för tidigt att se några 
resultat av arbetet ännu. 

Är det något kommande inom skolan systematiska kvalitetsarbetet där uppföljning och 
analys av läraravlastande tjänster fokuseras eller finns med? 

Rektorn uppger att hen inte har tänkt att det ska finnas med något specifikt runt enbart 
resurspedagogernas arbete. Rektorn tänker att det ska inkluderas på ett naturligt sätt. 
Rektorn säger att de följer upp måluppfyllelse, trygghet och trivsel. I värderingar av 
resultat och i analyserna är en frågeställning hur väl vi använt våra resurser och då även 
resurspedagogerna. 

Har du någon uppfattning om vad lärarna kan fokusera mer på kopplat till 
undervisningsprocessen tack vare att resurspedagogerna finns? 

Rektorn berättar att de kan fokusera mer på att ge stöd och utmaningar till elever som 
är högpresterande, de får bättre möjligheter att möta elever som behöver muntliga 
prov, tester och avstämningar. Överlag ger det möjlighet för den undervisande läraren 
att kunna arbeta med en mindre grupp elever under vissa delar av lektioner. 

Uttrycker lärarna det här också? 

Ja, det har rektorn uppfattat från lärarna. Vissa lärare är bra på att informera rektorn om 
hur de kan arbeta när resurspedagogerna är med. Det gör lärare exempelvis genom 
samtal och i e-post. 

Hur upplever du att elevernas utbildning påverkas, vad får det för effekt för dem? 

Rektorn säger att det förhoppningsvis ger positiva effekter. Många elever efterfrågar 
mer av det stöd som resurspedagog 1 och 2 ger. Elever ber specifikt rektorn om att få 
arbeta med resurspedagog 1 och 2. Rektorns upplevelse är att det är positivt för 
eleverna.  

Kan du se positiva effekter vad gäller trygghet och studiero ännu, eller måluppfyllelse? 

Nej, rektorn tycker inte det. Rektorn berättar att skolan historiskt inte har legat lågt 
resultatmässigt. Många elever når gymnasiebehörighet. Resurspedagog 1 och 2 har 
funnits länge på skolan och den goda måluppfyllelsen kan bero på det. 

Har du någon plan framåt vad gäller läraravlastande tjänster och resursanvändning? 

Rektorn berättar att hen håller på med budgetarbete inför nästa år. Det är en stor 
utmaning och svårt att säga ännu vart det landar. Rektorn säger att i sitt huvud finns 
tankar på hur resurspedagog 1 och 2 ska fördelas framåt. Den ena arbetar mot 4 klasser 
på 100 procent, medan den andra arbetar 50 procent mot 5 klasser. Rektorn uppger att 
det behöver balanseras så att insatserna riktas dit behoven är som störst. 

4. Övrigt 

Skolinspektionen har inför intervjuerna bett rektorn att besvara tre frågor via e-post. 
Uppgifterna, vilka beskrivs nedan, mottogs den 7 december 2020.  

Hur är skolan organiserad vad gäller arbetslag och klasser? Har resurspedagogerna en 
tillhörighet i något arbetslag? 
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När det gäller åk 7-9 så är personalen organiserad som ett stort arbetslag sedan denna 
hösttermin. Tidigare har personalen varit uppdelad i två olika arbetslag då de fysiskt är 
fördelade i två olika byggnader och likaså är samtliga klasser i åk 7-9. I den ena 
byggnaden har 5 klasser sina hemklassrum med merparten av sin undervisning och där 
har majoriteten av dessa klassers lärare också sina fysiska arbetsplatser. Motsvarande 
gäller för de övriga 4 klasserna och deras undervisande lärare. Resurspedagogerna 
tillhör 7-9 arbetslaget. Två av dom har ett tätare samarbete med pedagogerna och med 
klasserna i det ena huset och två av dom med pedagogerna och klasserna i det andra. 

Vilka möten/forum för informationsutbyte finns mellan dig och personalen samt 
personalen sinsemellan? Ange även hur regelbundet dessa möten sker.  

Varje vecka ligger schemalagd mötestid (arbetslagsmöte) där personalen träffas för 
informationsutbyte, pedagogiska diskussioner samt andra praktiska frågor. Här 
medverkar jag i så stor utsträckning jag kan medan tiden är obligatorisk för personalen. 
Varje vecka träffas skolans trygghetsteam där personal från 7-9 inklusive två av 
resurspedagogerna och jag ingår. En gång/vecka träffas även ämneslärare i sina 
respektive ämnen för bland annat ämnesplaneringar och bedömningsdiskussioner. 
Skolans APT-möten genomförs 1 gång/månaden men då träffas hela skolans personal (F-
9). 

I vilka möten/forum deltar den läraravlastande personalen? 

Den läraravlastande personalen deltar i samtliga ovan beskrivna mötesforum förutom 
ämnesträffarna. 
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Hej, 
 
Ni har tidigare blivit informerade om att Toråsskolan har blivit utvald att ingå i den tematiska 
kvalitetsgranskningen av rektors arbete med läraravlastande tjänster i grundskolans årskurser 7–9. 
Bifogat finner ni en begäran om information inför granskningen. Jag önskar att ni inkommer med den 
begärda informationen senast torsdag 26 november 2020.  
 
Granskningen i Toråsskolan planeras till v.49. Jag och min kollega Ulrika Holm kommer att genomföra 
digitala gruppintervjuer med läraravlastande personal (90 min), lärare (90 min) samt rektorn (90 min).  
 
Under v.49 kommer vi även att granska ytterligare en skola. Den andra skolan har lämnat önskemål om 
att genomföra intervjuerna onsdag eftermiddag 2/12 - fredag 4/12. Vi undrar därför om det passar för er 
att genomföra intervjuerna under perioden måndag 30/11 – onsdag förmiddag 2/12? Vi önskar intervjua 
läraravlastande personal först och rektor sist. Återkom med önskemål avseende dagar och tider. 
 
Dan, det vore även bra om vi kort kan stämma av via telefon. Ring gärna upp mig på 08 – 586 080 74 
eller återkom med en tid som passar att jag ringer upp dig. 
 
Vänliga hälsningar, 
Caroline 
_________________________________________ 
  
Caroline Engskär 
Utredare/projektledare, Fil.dr 
Region Norr enhet 2 
Placeringsort Umeå 
Skolinspektionen 
Telefon: +46 (0)8-586 080 74  
E-post: caroline.engskar@skolinspektionen.se  
  
Växel: +46 (0)8-586 080 00 
Besök: Nygatan 18-20 
Postadress: Box 3177, 903 04 Umeå 
www.skolinspektionen.se 
_________________________________________ 
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Begäran om information inför tematisk 

kvalitetsgranskning av rektors arbete med 

läraravlastande tjänster i grundskolans årskurser  

7-9 

 
Skolinspektionen har tidigare informerat er om att ni valts ut för att ingå i den 

tematiska kvalitetsgranskningen av rektors arbete med läraravlastande tjänster 

i grundskolans årskurser 7–9. 

Skolinspektionen planerar att genomföra en tematisk kvalitetsgranskning vid 

Toråsskolan i Kungsbacka kommun vecka 49 2020. Med anledning av den 

rådande pandemin sker inget fysiskt skolbesök, utan intervjuerna med den 

läraravlastande personalen, lärarna och rektorn kommer att genomföras 

digitalt. 

Som en inledande del i denna kvalitetsgranskning önskar Skolinspektionen ta 

del av följande redogörelser och dokument. Informationen kommer att utgöra 

ett av underlagen för granskningen.  

 Frågor till huvudmannen om verksamheten (A)  

 Begäran av dokument (B) 

Informationsinhämtningen fylls i av den som huvudmannen utser, det kan till 

exempel vara rektor för verksamheten. 

Senast torsdagen den 26 november 2020 behöver ert svar ha inkommit till 

Skolinspektionen. Svaret sänds per e-post till 

skolinspektionen.umea@skolinspektionen.se märkt med diarienummer SI 

2020:2212. 

Eventuella frågor kan besvaras av utredaren Caroline Engskär  

caroline.engskar@skolinspektionen.se  

Telefon: 08-586 080 74 

  

http://www.skolinspektionen.se/
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A. Frågor till huvudmannen om verksamheten 

 

Svaren på dessa frågor kommer att vara ett av underlagen vid bedömningen i den 

tematiska kvalitetsgranskningen. Redogörelsen ska undertecknas sist i dokumentet. 

 

1. Avidentifierad information om läraravlastande personal på 

skolenheten. 

 

Avidentifierad information om läraravlastande personal 
Läraravlastande 

personal 

Titel Andel i procent 

av tjänst för 

läraravlastande 

arbetsuppgifter 

Pedagogisk 

utbildning (ange 

utbildning) 

Annan 

utbildnings-

bakgrund 

(ange 

utbildning) 

Individ 1     

Individ 2     

Individ 3     

…     

     

     

     

Totala antalet 

läraravlastande 

personal på 

skolenheten: 

 

 

2. Antalet lärare och elever på skolenheten 

 

Antalet elever och lärare 

Totalt antalet elever på skolenheten:  

Antalet elever som är inskrivna på 

skolenheten i årskurserna 7-9: 

 

Antalet lärare som arbetar vid 

årskurserna 7-9:  

(Ange även antal utav dessa som är 

legitimerade och behöriga för den 

undervisning de bedriver) 
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3. Skolenhetens behov av läraravlastande personal 

 

Beskriv kortfattat vilka behov skolenheten har av läraravlastande personal: 

Svar: 

 

 

 

4. Den läraravlastande personalens arbetsuppgifter 

 

Beskriv kortfattat vilka arbetsuppgifter som den läraravlastande personalen utför: 

(Vänligen specificera arbetsuppgifterna för respektive tjänst samt ange vilka 

eventuella arbetslag, ämnen eller årskurser som personalen arbetar mot) 

Svar: 

 

 

 

5. Avlastning av lärare 

 

Beskriv kortfattat på vilka sätt den läraravlastande personalen bidrar till att avlasta 

lärare så att de kan ägna mer tid till undervisningsprocessen. Ge gärna exempel i 

punktform: 

Svar: 

 

 

 

 

Representant för huvudmannen:  

 

___________________________________________ 

(Namn och befattning)  
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B. Begäran av dokument 

 

1. Arbetsbeskrivningar eller motsvarande dokument som visar den 

läraravlastande personalens arbetsuppgifter 

 
Notera att ni inte behöver upprätta några nya dokument i samband med granskningen. 

Skolinspektionen efterfrågar redan upprättade dokument. 

 



Från: info@kungsbacka.se 
Skickat: den 3 november 2020 10:36 
Till: Förskola Grundskola 
Ämne: Fördelat ärende från Kungsbacka direkt [2020KC105082] 
Bifogade filer: Informationsbrev Tematisk kvalitetsgranskning av rektors arbete med 

läraravlastande tjänster i grundskolan åk.7-9.docx; Förskola & Grundskola _ 
Grundskola _ Inom kundcenters uppdrag.pdf 

 

Hej! 

 
Här kommer ett meddelande som inkommit via Kungsbacka direkt. Om det finns tillhörande 
handlingar är de bifogade i detta mail. 
  
Meddelandenummer: 2020KC105082 
Reg.datum: 2020-11-03 10:27:32 

 
Innehåll 
Informationsbrev-Tematisk kvalitetsgranskning av rektors arbete med läraravlastande tjänster i 
grundskolan 7-9 
 
Till huvudman och berörd rektor: 
 
Hej, 
 
Mitt namn är Robert Östberg och jag är utredare på Skolinspektionen. Skolinspektionen 
kommer under hösten 2020/våren 2021 att genomföra en tematisk kvalitetsgranskning av 
rektors arbete med läraravlastande tjänster i grundskolans årskurser 7-9. Granskningen kommer 
att ske på skolenhetsnivå. 
 
Er skolenhet är utvald att ingå i denna tematiska kvalitetsgranskning. Av det bifogade 
informationsbrevet framgår information om granskningen. I brevet finns ett antal kortare frågor 
vi vill be er att besvara. Skolinspektionen kommer även inom kort att kontakta rektor vid den 
aktuella skolenheten för att ställa förberedande frågor inför granskningen. 
 
Med vänliga hälsningar, 
Robert Östberg 

 
 
Kundens namn:  
Kundens adress:  
Kundens telefonnummer:  
Kundens e-post: robert.ostberg@skolinspektionen.se 

Fastighetsbeteckning:   : 
  

mailto:robert.ostberg@skolinspektionen.se


Var vänlig svara kunden och hantera frågan eller handlingen enligt förvaltningens rutin för 
diarieföring. Kungsbacka direkt överlämnar och stänger härmed meddelandet. 
  
  
 
Med vänlig hälsning 
Frida Westberg 

Samhällsvägledare 

  
Kungsbacka direkt – kommunens kundcenter  
Telefon: 0300-83 40 00  
info@kungsbacka.se  
www.kungsbacka.se/  
www.facebook.com/kungsbackakommun  
www.linkedin.com/company/kungsbacka-kommun/  
 
 
Från: Robert Östberg <robert.ostberg@skolinspektionen.se> 
Skickat: den 3 november 2020 10:27 
Till: info@kungsbacka.se <info@kungsbacka.se> 
Ämne: Informationsbrev-Tematisk kvalitetsgranskning av rektors arbete med läraravlastande 
tjänster i grundskolan 7-9 

Till huvudman och berörd rektor: 
  
Hej, 
  
Mitt namn är Robert Östberg och jag är utredare på Skolinspektionen. Skolinspektionen kommer under 
hösten 2020/våren 2021 att genomföra en tematisk kvalitetsgranskning av rektors arbete med 
läraravlastande tjänster i grundskolans årskurser 7-9. Granskningen kommer att ske på skolenhetsnivå. 
  
Er skolenhet är utvald att ingå i denna tematiska kvalitetsgranskning. Av det bifogade informationsbrevet 
framgår information om granskningen. I brevet finns ett antal kortare frågor vi vill be er att besvara. 
Skolinspektionen kommer även inom kort att kontakta rektor vid den aktuella skolenheten för att ställa 
förberedande frågor inför granskningen. 
  
Med vänliga hälsningar, 
Robert Östberg  
  

mailto:info@kungsbacka.se
https://www.kungsbacka.se/
https://www.kungsbacka.se/
https://www.facebook.com/kungsbackakommun
https://www.facebook.com/kungsbackakommun
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQFM5BBJ2_l_mAAAAW_6fYJY_yxdrt6kZxuOZvq6bo5jHA7yHgz9aFHLNM8AHpCPCMaishJSmJ1hytc5Rt9eWSGauxI93S8UuhshjldGE0FI33E486iKk3qbpIeGY5vVy4bo-J8=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fkungsbacka-kommun%2F
mailto:robert.ostberg@skolinspektionen.se
mailto:info@kungsbacka.se
mailto:info@kungsbacka.se
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Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159  

Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10  E-post: skolinspektionen@skolinspektionen.se 

www.skolinspektionen.se 

Tematisk kvalitetsgranskning av 

rektors arbete med läraravlastande 

tjänster i grundskolans årskurser 7-9 
Skolinspektionen genomför under hösten 2020 en tematisk kvalitetsgranskning av 
rektors arbete med läraravlastande tjänster i grundskolans årskurser 7-9. Syftet är 
att granska i vilken utsträckning läraravlastande tjänster integreras och används på 
ett sådant sätt att lärare avlastas i sitt arbete för att i högre utsträckning kunna fo-
kusera på undervisningsprocessen. Granskningen ska besvara följande frågeställ-
ningar: 
 

1. I vilken utsträckning kartlägger och analyserar rektor lärares behov av av-
lastning i syfte att lärare kan ägna mer tid till undervisningsprocessen? 

2. I vilken utsträckning organiserar rektor arbetet på skolan så att läraravlas-
tande tjänster bidrar till att avlasta lärare så att de kan ägna mer tid till 
undervisningsprocessen? 

3. I vilken utsträckning följer rektor upp, utvärderar och analyserar om lärar-
avlastande tjänster bidrar till sitt syfte?  

 
I granskningen ingår 30 skolenheter, såväl kommunala som fristående, och från 
olika delar av Sverige. Toråsskolan 5-9 är utvald att ingå i granskningen.  
 
I granskningen används samlingsbegreppet ”läraravlastande tjänster” för flera yr-
keskategorier vars syfte är att utföra arbetsuppgifter som bidrar till att avlasta lä-
rare så att de kan ägna mer tid till undervisningsprocessen. Benämningen för dessa 
yrkeskategorier är många, exempelvis lärarassistenter, elevassistenter, elevkoordi-
natorer, resurspedagoger, fritidsledare, klassassistenter, klassresurser, mentorer, 
socialpedagoger. Granskningen omfattar inte elevhälsopersonal, studie- och yrkes-
vägledare, skolbibliotekarier och vaktmästare. 
 
Med anledning av den rådande situationen med Covid-19 genomför inte Skolin-
spektionen fysiska besök vid varje skolenhet utan alla intervjuer kommer att ge-
nomföras digitalt. Beroende på utvecklingen kan besöken under den senare delen 
av hösten komma att genomföras på plats. Vi önskar genomföra tre intervjuer per 
skolenhet; en gruppintervju med läraravlastande personal, en gruppintervju med 
undervisande lärare och en rektorsintervju.  
 
Granskningen kommer att resultera i dels en övergripande rapport som beskriver 
både utmaningar och framgångsfaktorer i rektorers arbete med läraravlastande 
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tjänster och dels i separata granskningsbeslut för varje skolenhet. I enhetsbesluten 
bedömer Skolinspektionen kvaliteten i rektors arbete efter en tregradig skala samt 
ger förslag på utvecklingsområden. 
 
För den fortsatta handläggningen av ärendet önskar vi en snabb återkoppling från 
huvudmannen/skolenheten i följande frågor: 

- Har den utvalda skolenheten läraravlastande personal?  

- Antal personal med läraravlastande tjänst vid den aktuella skolenheten? 

- Hur benämns dessa? / Vilken titel har de? 
 

Skolinspektionen kommer inom kort att kontakta berörd rektor med mer specifik in-
formation om tidpunkt för intervjuer och urval av intervjupersoner så snart vi fått 
klartecken från huvudmannen att den berörda skolenheten har läraravlastande per-
sonal.  
 
 
Om ni har några frågor är ni varmt välkomna att kontakta: 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
Projektledare, 
Robert Östberg 
robert.ostberg@skolinspektionen.se 
08-586 080 13 

 

  

mailto:robert.ostberg@skolinspektionen.se
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Nämnden för Förskola & Grundskola Datum  

2021-09-15 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 121 Dnr 2021-01072 
Initiativärende (S). Extra städning i skolor/covidpengar 

Beslut 
Nämnden för Förskola och Grundskola beslutar att frågan ska beredas i 
abetsutskottet.   

Sammanfattning av ärendet 
Johan Tolinsson (S) har väckt initiativärende på nämnd.  

Under våren gjordes en beställning till serviceförvaltningen på städning av bord i 
skolorna. Städningen görs inte längre och nu ökar smittan igen. Frågan om vi ska 
återuppta städningen eller göra någon annan åtgärd bör beredas i arbetsutskottet.  

Skolchefen svar: Lokalvårdarna blev sjukskrivna på grund av den extra 
arbetsuppgiften och man fick svårt att rekrytera personal. Det finns lite evidens på att 
smittspridningen sker via ytor. Förvaltningen förser alla klassrum med sprayflaskor 
och dukar så att eleverna kan torka ytorna själva.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Anders Ekström (M) föreslår att frågan tas till arbetsutskottet för 
beredning.  

Beslutsgång 
Ordförande prövar om nämnden för Förskola och Grundskola kan besluta enligt 
förslag och finner att nämnden bifaller det. 
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Måldokument för budget 2022 

Nämnden för förskola och grundskola Allianspartierna M, KD, C, L 

2021-08-25 

  
Vision och inriktning med direktiv för 2021 2022 

  
Kommunfullmäktige har för 2021 fastställt målområden och givit nämnderna i 
uppdrag att med utgångspunkt i dessa fastställa nämndmål. Nämndens uppdrag 
riktas till förvaltningschefen som ska tolka, verkställa och återrapportera 
uppdraget. Detta ska göras med beaktande av nämndens omvärldsanalys och det 
systematiska kvalitetsarbetet. Indikatorer för de olika målen ska fastställas och 
användas i återrapporteringen till nämnden. Invånarna i Kungsbacka har höga 
förväntningar på nämndens olika verksamheter. Stor vikt ska läggas på att vi som 
ett första mål i någon jämförelse blir rankade bland de tio procenten bästa av 
landets kommuner. Vi måste också lämna vårt bidrag till att Sverige åter nämns 
bland världens bästa utbildningsländer. Kvalitetsarbete och kompetensutveckling 
ska vara centralt för alla verksamheter i nämndens ansvarsområden. För att nå 
våra mål ska vi utveckla samarbetet med kommunens övriga nämnder. 
 
Nämndens arbete med att hantera effekterna av den pågående den pandemin har 
präglat tiden sedan mars 2020. I den mån detta har gjort det omöjligt att nå 
uppsatta mål så kvarstår målen för kommande år. När pandemins verkningar har 
klingat ut vill nämnden få sammanfattande redovisningar av åtgärder och effekter 
på kort och lång sikt. 
  
1. Lokala aspekter på det nationella uppdraget 

Det statliga uppdraget innebär att samtliga elever skall nå godkända betyg. Det är 
viktigt att alltid ha fokus på det. Det finns kunskaper och erfarenheter att hämta 
från de skolor som ofta under lång tid har varit framgångsrika i denna del av 
måluppfyllelsen. 
 
I Kungsbacka har elever och deras föräldrar höga förväntningar. Elevernas 
meritvärde och andelen som blir behöriga till gymnasiestudier ska öka. Vi vill 
också att uppmärksamhet ägnas åt högpresterande elever och 
särbegåvningar. Alla elever skall uppnå målen och ges möjlighet att använda hela 
sin potential. Elevernas möjligheter att utvecklas skall vara lika stora oavsett på 
vilken nivå man befinner sig. Samarbete med Gymnasium och Arbetsliv ska ske. 
 
Det ska finnas ett utbud av olika former av barnomsorg som möter föräldrarnas 
önskemål inom alla delar av kommunen.” Annan pedagogisk omsorg” ska ingå i 
detta utbud, och erbjudas så länge efterfrågan finns på den miniminivå som krävs 
för en säker verksamhet inom rimliga ekonomiska ramar. 
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2. Medarbetarna och kommunen som arbetsgivare 

Skolans framgång beror i avgörande grad på dess väl utbildade och duktiga 
personal. ”En skola blir aldrig bättre än sina lärare”. Vi ska erbjuda våra anställda 
en god arbetsmiljö och möjligheter att utvecklas i sina yrkesroller. 
Personalrekryteringen sker i en allt större konkurrens med andra huvudmän och 
arbetsmarknaden i stort. Medarbetarnas kompetensutveckling ska ha fokus på 
ökad måluppfyllelse. Den specialpedagogiska kompetensen ska utvecklas för 
samtliga lärare. Lärarstuderande ska stimuleras att välja Kungsbacka som sin 
kommande arbetsgivare. 
 
Jämställdhet mellan könen är en av läroplanens viktigaste jämlikhetsfrågor. 
Nämnden vill att det tydligare än nu återspeglas i könsfördelningen bland våra 
anställda. Behörighet och kompetens är dock överordnat. Tjänster 
som förstelärare och lektor ska behållas och utvecklas i den omfattning som 
reformen ger förutsättningar för. Nämnden vill ha en analys över hur reformen 
har påverkat kvaliteten i undervisningen. Nämnden vill ha en redovisning med 
exempel på vad som ligger i begreppet kollegialt lärande och hur det tillämpas på 
någon skola.  
 

3. Måltider 

Maten är en viktig del av elevernas skoldag. Kvaliteten på råvaror, tillagning, 
presentation och miljön där måltiden intas, är grundläggande för en bra skoldag. 
Matsvinnet ska minimeras. Denna ambition får dock naturligtvis inte medföra att 
elever avstår från att äta.  Samarbete med Serviceförvaltningen är en 
förutsättning för att nå dessa mål. Vi ska beställa mat med menyer som utformas 
på ett sätt som säkerställer att eleverna serveras mat som äts och uppskattas. 
En kontaktaktivitet med föräldrar ska genomföras efter modell av den som ägde 
rum under föregående mandatperiod. 
  
4. Barnen, eleverna och deras vårdnadshavare 

Erfarenheterna visar att det kan vara svårt att uppnå mål på nivån 100 % av alla 
elever. Om tillkortakommanden konstateras så är det viktigt att kunna redovisa 
att omfattande och välgrundade åtgärder vidtagits, och att detta har 
dokumenterats. Lagstiftningen för skolan fokuserar på måluppfyllelsen. Den lägger 
ett särskilt ansvar på förskolans och skolans ledning. Det är rektorns uppdrag att 
organisera sin verksamhet och göra de anpassningar som behövs med 
ett systemteoretiskt perspektiv, så att alla barn och elever får sina behov 
tillgodosedda. Resurser ska först avdelas för elever i behov av särskilt stöd. Detta 
ska återkommande följas upp och redovisas för nämnden, med fokus på analys 
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av framgångsfaktorer som bidragit till ökad måluppfyllelse. I redovisningarna bör 
ingå olika relevanta nyckeltal. 
 
I Kungsbacka pågår ett bra samarbete kring elever med särskilda behov. Detta 
arbete ska ytterligare intensifieras. Samarbetet med kommunala och andra 
aktörer ska utvecklas. Detta är en viktig del i förvaltningens uppdrag att arbeta för 
en totalt sett bättre folkhälsa. Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka 
faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa, vilket ska prägla arbetet med dessa 
frågor. I detta ingår ett inkluderande förhållningssätt. Barnen ska mötas som de 
unika individer de är och utvecklas utifrån den egna nivån. Detta kräver en ökad 
förmåga att möta varje elev på dess nivå. Alla elever har rätt till undervisning som 
ger möjlighet att nå bästa möjliga resultat i alla ämnen. Här ska pojkar och flickors 
olika studieresultat vara i fokus. 
 
Studiero och trygghet är förutsättningar för goda studieresultat. Användningen av 
mobiltelefoner och andra digitala verktyg ska regleras genom beslut av rektor, 
som i vanlig ordning ska föregås av samverkan med personal, föräldrar och elever. 
Ungdomars användning av alkohol, tobak och andra droger ska minska. 
Nämnden vill få redovisat exempel på hur man på någon eller några skolor arbetar 
med handlingsplaner mot droganvändning.  
 
Så kallade ”hemmasittare” ska noga följas och vara föremål för aktiva åtgärder. 
Begreppet ska definieras och gälla för alla skolor. Alla skolor ska kontinuerligt föra 
statistik över all frånvaro. Det kommer också oroande signaler om barns psykiska 
hälsa. Vi vill ha ett fortsatt aktivt arbete med alla aspekter på detta problem och 
att det fortlöpande redovisas för nämnden. Fortsatta initiativ ska tas för att 
ytterligare utveckla samarbetet mellan de av kommunens nämnder som arbetar 
med ungas hälsa. 
 
Det är i första hand hemmen som har ansvar för barnens grundläggande fostran. 
Skolan ska bygga vidare med lärande och kunskaper av olika slag. Därför ska 
samarbetet mellan vårdnadshavare, pedagoger och skolledning utvecklas inom 
varje enhet. Situationen när det gäller nyanlända barn och elever ska 
återkommande redovisas för nämnden. 
 
Framgång i skolarbetet förutsätter dels att lärarnas auktoritet och kompetens 
stärks vad gäller ämneskunskaper, pedagogik och kunskaper i läroplanens 
värdegrund, och dels ett samhälle där föräldrars/vårdnadshavares ansvar för 
omsorg och uppfostran fungerar och uppmuntras. 
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5. Barn- och elevhälsa 

Välmående och skolresultat går hand i hand. Det hälsofrämjande arbetet 
säkerställs genom ett elevhälsoarbete som involverar alla på skolan. Samarbetet 
ska stärkas med vårdgivare utanför skolan. Samverkan med andra funktioner och 
organisationer utanför skolan som t.ex. folkhälsoplanerare, 
ungdomsmottagningar, socialtjänst och föreningar är väsentlig för att lyckas. 
Initiativ ska även tas till fördjupat samarbete med Region Halland. Möjligheten att 
införa sammanhållen journalföring ska undersökas. Samarbete med Region 
Halland kan ske även på andra områden. Familjecentraler är ett exempel på detta. 
Frågan skall utredas under 2022. 
 
Mobbning är ett problem som måste ägnas särskild uppmärksamhet. Nämnden vill 
fördjupa sina kunskaper om hur mobbning uppstår och hur den kan bekämpas. 
Utifrån svaren på LUPP är otrygghet och utsatthet för brott vanligt. FG behöver 
utforma och genomföra en handlingsplan som avsevärt förbättrar tryggheten för 
kommunens elever. Det är viktigt att lärare/pedagoger har kompetens och 
möjlighet att undervisa runt normer och värderingar, t.ex. kan tidig och bra 
undervisning i sex- och samlevnad stärka tryggheten och bättre förbereda 
eleverna för vuxenlivet.  
 
I Skottland noterades ”mens-frånvaro” bland skolflickor. I förebyggande syfte ska 
kunskapen om mens och tillgången till mensskydd vara god på våra skolor. 
Organisationens kunskap om och handlingsplaner mot hedersförtryck och andra, i 
Kungsbackas skolor, mindre bekanta företeelser som kan påverka för- och 
grundskolebarns lärande negativt ska utvecklas. 
 
Kungsbacka kommun bedriver ett aktivt arbete för att främja rörelse bl a hos 
överviktiga barn. Elevers psykiska välmående är tätt förknippat med fysisk 
aktivitet. Nämnden vill få en ökad kunskap om de hälsofrämjande projekt och 
aktiviteter som bedrivs och hur skolan kan kompensera för och lära 
från Coronapandemin vad gäller elever vars psykiska mående påverkats under 
pandemin.   
 
6. Lärande och utveckling  
Införandet av nya lagar och läroplaner kräver ett omfattande 
implementeringsarbete med fokus på elevernas kunskapsutveckling och trygghet 
samt inflytandet över det egna lärandet, medskapandet. Förskoleklassens och 
fritidshemmets roll som arena för barns/elevs lärande ska utvecklas i samarbete 
med förskolan och grundskolan i syfte att öka måluppfyllelsen. Vi ska ha fokus på 
kvaliteten i fritidshemmen, bl.a. hur vi klarar behörighetskraven. Arbetet med 
”Förskola i förändring” ska fortsätta och omfatta alla förskolor. Att under barnens 
vistelsetid möjliggöra arbete i mindre barngrupper är viktigt och ska prioriteras. 
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Det ställs stora krav på att personalen utvecklas utifrån olika förutsättningar. 
Detta ska leda till fortsatt skolutveckling bl.a. med hjälp av digital teknik. 
Det finns skillnader i resultat mellan pojkar och flickor, oftast så att flickor har 
högre betyg. För att höja pojkarnas resultat behöver vi bl.a. efterlikna goda 
exempel på framgång. Elevernas självständiga val ska uppmuntras utifrån ett nära 
samarbete med universitet och högskolor, försöksverksamhet 
och praktiknära forskning. 
 
Grunden för utveckling av elevernas resultat ligger i undervisningens kvalitet. En 
väl utvecklad undervisning har vetenskaplig grund och kvalitetssäkras i kollegialt 
samarbete mellan lärare. Läsning är en grundbult för inlärning. Tidiga insatser och 
involvering av föräldrarna är framgångsfaktorer. 
 
Invandrade barns deltagande i förskolan är generellt lägre. Med ökande andel 
invandrare i kommunen behöver FG utveckla sätt att nå invandrade familjer med 
information och kunskap om den svenska förskolans funktion och syfte. 
Under 2022 är läge att utvärdera Covidpandemin effekter på studieresultat och 

kompensatoriska insatser samt utvärdera positiva lärdomar från pandemin 
avseende distansundervisning. Kan distansundervisning i framtiden vara en 
möjlighet att utnyttja och i så fall hur och i vilka fall. 
 
Det finns i Sverige en trend att en sjunkande andel av skolpengen går till 
läromedel. Nämnden önskar en redovisning av hur tillgången till och kvaliteten på 
läromedel säkerställs i Kungsbacka. 
 
Lokala initiativ ska uppmuntras i alla våra verksamheter, med stöd av såväl intern 
som extern forskning. Samarbete mellan förskola/skola och företag och 
civilsamhället ska stödjas. Det är viktigt att skolan ger kunskap om, och beredskap 
för krissituationer, och att detta återkommande övas.  

  
7. Interna processer, styrning och ledning 

Vi ska aktivt fortsätta att söka och vara öppna för intryck från forskning och 
framgångsrika skolmiljöer. Arbetet med “From Great to Excellent” är nu väl inne i 
sitt genomförande och det är dags att öppna för influenser från andra länder som 
blivit kända för sina framgångsrika skolor. Exempel finns även inom landet, där 
andra framgångsrika kommuner kan studeras. Syftet är att få kunskaper som kan 
omsättas och bli till verktyg för att utveckla vår skola. 
 
Det finns nu klasser med särskild inriktning till exempel för idrott och estetiskt 
innehåll. Nämnden vill att motsvarande möjligheter ges även till elever med 
särskilt intresse inom ämnen som matematik och teknik. Grundskolor med MA-
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NO-inriktning finns i t ex Linköping och Spånga m fl Stockholmskommuner. 
Nämnden vill studera upplägget för att hitta en möjlig väg framåt mot denna 
inriktning i Kungsbacka. 
 
Utbudet av moderna språk har minskat. Nämnden vill ha en redovisning om vilka 
åtgärder som vidtas för att öka intresset främst för tyska och franska.  
Försök med alternativa styrformer och konkurrensutsättning ska stimuleras. 
Fristående verksamheter ska främjas.  
 
För skolans system bör skapas öppna gränssnitt API för att ge externa utvecklare 
möjlighet att utveckla appar som använder t ex schemainformation.  
De fristående förskolorna granskas på ett systematiskt och grundligt vis, men hur 
granskas och bedöms kvaliteten i förskolor i egen regi så de är på minst samma 
nivå? 
  
8. Lokalförsörjning 

Vi är en kommun med växande befolkning, vilket medför att nämndens 
verksamheter kontinuerligt har behov av nya lokaler, men även av att ställa om 
lokaler och att renovera och upprusta så att vi kan möta kraven på goda 
förutsättningar för lärande och utveckling. Vår snabba utveckling kräver att vi 
ibland hanterar lokalfrågan med tillfälliga lösningar med samma funktionalitet 
som permanenta lösningar. Även det löpande underhållet behöver förbättras. 
Utvecklat samarbete med Service är en förutsättning för att lyckas. 
Våra lokaler skall användas effektivt. Det innebär samutnyttjande med andra 
förvaltningar.  
 
Barn och elever ska, om möjligt, erbjudas plats där vårdnadshavaren önskar. 
Skolchefen har uppdraget att definiera enheternas kapacitet. 
Samplanering skall ske med andra kommunala förvaltningar för bästa 
resursutnyttjande.  

 
Nämnden vill få bättre kännedom om hur och i vilken mån skollokaler kan 
användas utanför skoltid till fördel för kommuninvånarnas intressen och 
nämndens ekonomi. Detta gäller såväl nuvarande som kommande byggnader.  
  

9. Ekonomi 
Det finns orosmoln kring den framtida ekonomin. Den främsta orsaken till detta är 
ökande antal unga och äldre samt relativt färre som bidrar med skatt. Det finns 
också stor osäkerhet om effekterna av pågående pandemi. Ett framgångsrikt 
budgetarbete kräver effektiviseringar. Verksamheter måste kritiskt granskas och 
omprövas. Kreativitet och nytänkande skall utmanas och uppmuntras. Genom att 
ständigt 
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Att skapa öppna gränssnitt (API) till skolans system skulle ge externa utvecklare 
möjlighet att utveckla appar som använder t.ex. schemainformation. 
De fristående förskolorna granskas på ett systematiskt och grundligt vis, men hur 
granskas och bedöms kvaliteten i förskolor i egen regi så att de är minst på samma 
nivå? 

 
Nämnden vill få bättre kännedom om hur och i vilken mån skollokaler kan 
användas utanför skoltid till fördel för kommuninvånarnas intressen och 
nämndens ekonomi. Arbetet med kvalitetsutveckling och ett systematiskt 
förbättringsarbete ska genomföras utan försämringar. S.k. fria nyttigheter ska 
synliggöras och i möjligaste mån bli påverkbara för cheferna längst fram i linjen. Vi 
ska erbjuda kommuninnevånarna allt bättre utbyte för sina skattepengar. 
 
Under förvaltningschefen styrs skolor och förskolor av en organisation med tre 
geografiskt indelade områden. Det är nämndens vilja och förväntning att resurser 
inom vart och ett av områdena och varje skola styrs så att olika förutsättningar ges 
lika möjligheter att nå målen. Detta utesluter att den s.k. elevpeng, som fastställs i 
ekonomistyrsystemet, direkt förs ut till enheterna. Elevpengen är en metod att 
allokera en total resurs hos cheferna i olika led, som dessa har skyldighet att 
hantera enligt denna skrivning. 
 
Nämnden beslutar, efter förslag från förvaltningschefen, om resursfördelningen 
mellan Förskola/pedagogisk omsorg, Förskoleklass, Fritidsverksamhet, 
Grundskola, Särskola och Förvaltningsgemensamt. Inom dessa delområden 
fastställer förvaltningschefen fördelningsnycklar och detaljbudget. 
Ekonomistyrningen ska utvecklas så att de verksamhetsnära chefernas inflytande 
över hela kostnadsmassan ökar. Förvaltningschefen ska med ledning av detta 
dokument lägga ett balanserat förslag till ramfördelning. 
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§ 105 Dnr 2021-00260 
Underlag till kommunbudget 2022 Förskola & Grundskola 

Beslut 
Alliansens budgetdirektiv bordläggs. 

Sammanfattning av ärendet 
Alliansen har inkommit med direktiv för budget 2022. 

Beslutsunderlag 
Alliansens budgetdirektiv 2022. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga ordförande Anders Ekströms (M) förslag och att nämnden för Förskola och 
Grundskola bifaller det. 
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Måldokument för budget 2022 

Nämnden för förskola och grundskola (SD) 

2021-09-08 

  
Vision och inriktning med direktiv för 2021 2022 

  
Kommunfullmäktige har för 2021 fastställt målområden och givit nämnderna i 
uppdrag att med utgångspunkt i dessa fastställa nämndmål. Nämndens uppdrag 
riktas till förvaltningschefen som ska tolka, verkställa och återrapportera 
uppdraget. Detta ska göras med beaktande av nämndens omvärldsanalys och det 
systematiska kvalitetsarbetet. Indikatorer för de olika målen ska fastställas och 
användas i återrapporteringen till nämnden. Invånarna i Kungsbacka har höga 
förväntningar på nämndens olika verksamheter. Stor vikt ska läggas på att vi som 
ett första mål i någon jämförelse blir rankade bland de tio procenten bästa av 
landets kommuner. Vi måste också lämna vårt bidrag till att Sverige åter nämns 
bland världens bästa utbildningsländer. Kvalitetsarbete och kompetensutveckling 
ska vara centralt för alla verksamheter i nämndens ansvarsområden. För att nå 
våra mål ska vi utveckla samarbetet med kommunens övriga nämnder. 
 
Nämndens arbete med att hantera effekterna av den pågående den pandemin har 
präglat tiden sedan mars 2020. I den mån detta har gjort det omöjligt att nå 
uppsatta mål så kvarstår målen för kommande år. När pandemins verkningar har 
klingat ut vill nämnden få sammanfattande redovisningar av åtgärder och effekter 
på kort och lång sikt. 
  
1. Lokala aspekter på det nationella uppdraget 

Det statliga uppdraget innebär att samtliga elever skall nå godkända betyg. Det är 
viktigt att alltid ha fokus på det. Det finns kunskaper och erfarenheter att hämta 
från de skolor som ofta under lång tid har varit framgångsrika i denna del av 
måluppfyllelsen. 
 
I Kungsbacka har elever och deras föräldrar höga förväntningar. Elevernas 
meritvärde och andelen som blir behöriga till gymnasiestudier ska öka. Vi vill 
också att uppmärksamhet ägnas åt högpresterande elever och 
särbegåvningar. Alla elever skall uppnå målen och ges möjlighet att använda hela 
sin potential. Elevernas möjligheter att utvecklas skall vara lika stora oavsett på 
vilken nivå man befinner sig. Samarbete med Gymnasium och Arbetsliv ska ske. 
 
Det ska finnas ett utbud av olika former av barnomsorg som möter föräldrarnas 
önskemål inom alla delar av kommunen.” Annan pedagogisk omsorg” ska ingå i 
detta utbud, och erbjudas så länge efterfrågan finns på den miniminivå som krävs 
för en säker verksamhet inom rimliga ekonomiska ramar. 
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Att möjliggöra för barnomsorg för de som har behov även på obekväm 
arbetstid, såsom kvällar, nätter och helger. 

 

  
 
2. Medarbetarna och kommunen som arbetsgivare 

Skolans framgång beror i avgörande grad på dess väl utbildade och duktiga 
personal. ”En skola blir aldrig bättre än sina lärare”. Vi ska erbjuda våra anställda 
en god arbetsmiljö och möjligheter att utvecklas i sina yrkesroller. 
Personalrekryteringen sker i en allt större konkurrens med andra huvudmän och 
arbetsmarknaden i stort. Medarbetarnas kompetensutveckling ska ha fokus på 
ökad måluppfyllelse. Den specialpedagogiska kompetensen ska utvecklas för 
samtliga lärare. Lärarstuderande ska stimuleras att välja Kungsbacka som sin 
kommande arbetsgivare. 
 
Jämställdhet mellan könen är en av läroplanens viktigaste jämlikhetsfrågor. 
Nämnden vill att det tydligare än nu återspeglas i könsfördelningen bland våra 
anställda. Behörighet och kompetens är dock överordnat. Tjänster 
som förstelärare och lektor ska behållas och utvecklas i den omfattning som 
reformen ger förutsättningar för. Nämnden vill ha en analys över hur reformen 
har påverkat kvaliteten i undervisningen. Nämnden vill ha en redovisning med 
exempel på vad som ligger i begreppet kollegialt lärande och hur det tillämpas på 
någon skola.  

 

3. Måltider 

Maten är en viktig del av elevernas skoldag.  Att våra barn och ungdomar får i sig 
ordentligt med näring är oerhört viktigt för att tillgodogöra sig undervisningen 
och orka med skoldagen Kvaliteten på råvaror, tillagning, presentation och miljön 
där måltiden intas, är grundläggande. för en bra skoldag. Särskild vikt skall läggas 
vid närproducerade råvaror. Matsvinnet ska minimeras. Denna ambition får dock 
naturligtvis inte medföra att elever avstår från att äta.  Samarbete med 
Serviceförvaltningen är en förutsättning för att nå dessa mål. Vi ska beställa mat 
med menyer som utformas på ett sätt som säkerställer att eleverna serveras mat 
som äts och uppskattas. 
En kontaktaktivitet med föräldrar ska genomföras efter modell av den som ägde 
rum under föregående mandatperiod. 
   

4. Barnen, eleverna och deras vårdnadshavare 

Erfarenheterna visar att det kan vara svårt att uppnå mål på nivån 100 % av alla 
elever. Om tillkortakommanden konstateras så är det viktigt att kunna redovisa 
att omfattande och välgrundade åtgärder vidtagits, och att detta har 
dokumenterats. Lagstiftningen för skolan fokuserar på måluppfyllelsen. Den lägger 
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ett särskilt ansvar på förskolans och skolans ledning. Det är rektorns uppdrag att 
organisera sin verksamhet och göra de anpassningar som behövs med 
ett systemteoretiskt perspektiv, så att alla barn och elever får sina behov 
tillgodosedda. Resurser ska först avdelas för elever i behov av särskilt stöd. Detta 
ska återkommande följas upp och redovisas för nämnden, med fokus på analys 
av framgångsfaktorer som bidragit till ökad måluppfyllelse. I redovisningarna bör 
ingå olika relevanta nyckeltal. 
 
I Kungsbacka pågår ett bra samarbete kring elever med särskilda behov. Detta 
arbete ska ytterligare intensifieras. Samarbetet med kommunala och andra 
aktörer ska utvecklas. Detta är en viktig del i förvaltningens uppdrag att arbeta för 
en totalt sett bättre folkhälsa. Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka 
faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa, vilket ska prägla arbetet med dessa 
frågor. I detta ingår ett inkluderande förhållningssätt. Barnen ska mötas som de 
unika individer de är och utvecklas utifrån den egna nivån. Detta kräver en ökad 
förmåga att möta varje elev på dess nivå. Alla elever har rätt till undervisning som 
ger möjlighet att nå bästa möjliga resultat i alla ämnen. Här ska pojkar och flickors 
olika studieresultat vara i fokus. 
 
Studiero och trygghet är förutsättningar för goda studieresultat.  
Vi vill se en skola som kännetecknas av trygghet och studiero, med 
kunskapsförmedling, förbättrade studieresultat samt ordning och reda. Vi vill 
öka säkerheten på våra skolor, det är elevernas och skolpersonalens arbetsplats 
och de har rätt till en trygg och säker miljö. Användningen av mobiltelefoner skall 
begränsas till utanför lektionstid, övrig tid och andra digitala verktyg ska regleras 
genom beslut av rektor, som i vanlig ordning ska föregås av samverkan med 
personal, föräldrar och elever. Ungdomars användning av alkohol, tobak och 
andra droger ska minska. Nolltolerans skall råda för Ungdomars användning av 
alkohol, tobak och andra droger. 

Nämnden vill få redovisat exempel på hur man på någon eller några skolor arbetar 
med handlingsplaner mot droganvändning.  
 
Så kallade ”hemmasittare” ska noga följas och vara föremål för aktiva åtgärder. 
Begreppet ska definieras och gälla för alla skolor. Alla skolor ska kontinuerligt föra 
statistik över all frånvaro. Det kommer också oroande signaler om barns psykiska 
hälsa. Vi vill ha ett fortsatt aktivt arbete med alla aspekter på detta problem och 
att det fortlöpande redovisas för nämnden. Fortsatta initiativ ska tas för att 
ytterligare utveckla samarbetet mellan de av kommunens nämnder som arbetar 
med ungas hälsa. 
 
Det är i första hand hemmen som har ansvar för barnens grundläggande fostran. 
Skolan ska bygga vidare med lärande och kunskaper av olika slag. Därför ska 
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samarbetet mellan vårdnadshavare, pedagoger och skolledning utvecklas inom 
varje enhet. Situationen när det gäller nyanlända barn och elever ska 
återkommande redovisas för nämnden. 
 
Framgång i skolarbetet förutsätter dels att lärarnas auktoritet och kompetens 
stärks vad gäller ämneskunskaper, pedagogik och kunskaper i läroplanens 
värdegrund, och dels ett samhälle där föräldrars/vårdnadshavares ansvar för 
omsorg och uppfostran fungerar och uppmuntras. 
  
 
 
5. Barn- och elevhälsa 

Välmående och skolresultat går hand i hand. Det hälsofrämjande arbetet 
säkerställs genom ett elevhälsoarbete som involverar alla på skolan. Samarbetet 
ska stärkas med vårdgivare utanför skolan. Samverkan med andra funktioner och 
organisationer utanför skolan som t.ex. folkhälsoplanerare, 
ungdomsmottagningar, socialtjänst och föreningar är väsentlig för att lyckas. 
Initiativ ska även tas till fördjupat samarbete med Region Halland. Möjligheten att 
införa sammanhållen journalföring ska undersökas. Samarbete med Region 
Halland kan ske även på andra områden. Familjecentraler är ett exempel på detta. 
Frågan skall utredas under 2022. Dörren till skolsköterskan skall stå öppen när 
barnen är i skolan. Det skall kännas tryggt, tillgängligt och bekant att söka vård 
hos skolsköterskan när man behöver det. Vi vill därför se ökade resurser till 
elevhälsan.  
 
Mobbning är ett problem som måste ägnas särskild uppmärksamhet. Nämnden vill 
fördjupa sina kunskaper om hur mobbning uppstår och hur den kan bekämpas.  

Utifrån svaren på LUPP är otrygghet och utsatthet för brott vanligt. FG behöver 
utforma och genomföra en handlingsplan som avsevärt förbättrar tryggheten för 
kommunens elever. Det är viktigt att lärare/pedagoger har kompetens och 
möjlighet att undervisa runt normer och värderingar, t.ex. kan tidig och bra 
undervisning i sex- och samlevnad stärka tryggheten och bättre förbereda 
eleverna för vuxenlivet.  
 
I Skottland noterades ”mens-frånvaro” bland skolflickor. I förebyggande syfte ska 
kunskapen om mens och tillgången till mensskydd vara god på våra skolor. 
Organisationens kunskap om och handlingsplaner mot hedersförtryck och andra, i 
Kungsbackas skolor, mindre bekanta företeelser som kan påverka för- och 
grundskolebarns lärande negativt ska utvecklas. 
 
Kungsbacka kommun bedriver ett aktivt arbete för att främja rörelse bl a hos 
överviktiga barn. Elevers psykiska välmående är tätt förknippat med fysisk 
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aktivitet. Nämnden vill få en ökad kunskap om de hälsofrämjande projekt och 
aktiviteter som bedrivs och hur skolan kan kompensera för och lära 
från Coronapandemin vad gäller elever vars psykiska mående påverkats under 
pandemin.   
 
6. Lärande och utveckling  
Införandet av nya lagar och läroplaner kräver ett omfattande 
implementeringsarbete med fokus på elevernas kunskapsutveckling och trygghet 
samt inflytandet över det egna lärandet, medskapandet. Förskoleklassens och 
fritidshemmets roll som arena för barns/elevs lärande ska utvecklas i samarbete 
med förskolan och grundskolan i syfte att öka måluppfyllelsen. Vi ska ha fokus på 
kvaliteten i fritidshemmen, bl.a. hur vi klarar behörighetskraven. Arbetet med 
”Förskola i förändring” ska fortsätta och omfatta alla förskolor. Att under barnens 
vistelsetid möjliggöra arbete i mindre barngrupper är viktigt och ska prioriteras. 
Vi vill se en avveckling av genuspedagogiken i för- o grundskola med 
utgångspunkt i mycket svagt vetenskapligt förankrade teorier som försöker 
experimentera med, eller ändra på, våra barns och ungdomars beteendemönster 
och könsidentitet 

 
Det ställs stora krav på att personalen utvecklas utifrån olika förutsättningar. 
Detta ska leda till fortsatt skolutveckling bl.a. med hjälp av digital teknik. 
Det finns skillnader i resultat mellan pojkar och flickor, oftast så att flickor har 
högre betyg. För att höja pojkarnas resultat behöver vi bl.a. efterlikna goda 
exempel på framgång. Elevernas självständiga val ska uppmuntras utifrån ett nära 
samarbete med universitet och högskolor, försöksverksamhet 
och praktiknära forskning. 
 
Grunden för utveckling av elevernas resultat ligger i undervisningens kvalitet. En 
väl utvecklad undervisning har vetenskaplig grund och kvalitetssäkras i kollegialt 
samarbete mellan lärare. Läsning är en grundbult för inlärning. Tidiga insatser och 
involvering av föräldrarna är framgångsfaktorer. 
 
Invandrade barns deltagande i förskolan är generellt lägre. Med ökande andel 
invandrare i kommunen behöver FG utveckla sätt att nå invandrade familjer med 
information och kunskap om den svenska förskolans funktion och syfte. 
Under 2022 är läge att utvärdera Covidpandemin effekter på studieresultat och 

kompensatoriska insatser samt utvärdera positiva lärdomar från pandemin 
avseende distansundervisning. Kan distansundervisning i framtiden vara en 
möjlighet att utnyttja och i så fall hur och i vilka fall. 
 
Det finns i Sverige en trend att en sjunkande andel av skolpengen går till 
läromedel. Nämnden önskar en redovisning av hur tillgången till och kvaliteten på 
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läromedel säkerställs i Kungsbacka. Vi vill se en ökad satsning på läroböcker för 
att balansera upp undervisningen mot digitala verktyg 

 
Lokala initiativ ska uppmuntras i alla våra verksamheter, med stöd av såväl intern 
som extern forskning. Samarbete mellan förskola/skola och företag och 
civilsamhället ska stödjas. Det är viktigt att skolan ger kunskap om, och beredskap 
för krissituationer, och att detta återkommande övas.  

  
7. Interna processer, styrning och ledning 

Vi ska aktivt fortsätta att söka och vara öppna för intryck från forskning och 
framgångsrika skolmiljöer. Arbetet med “From Great to Excellent” är nu väl inne i 
sitt genomförande och det är dags att öppna för influenser från andra länder som 
blivit kända för sina framgångsrika skolor. Exempel finns även inom landet, där 
andra framgångsrika kommuner kan studeras. Syftet är att få kunskaper som kan 
omsättas och bli till verktyg för att utveckla vår skola. 
 
Det finns nu klasser med särskild inriktning till exempel för idrott och estetiskt 
innehåll. Nämnden vill att motsvarande möjligheter ges även till elever med 
särskilt intresse inom ämnen som matematik och teknik. Grundskolor med MA-
NO-inriktning finns i t ex Linköping och Spånga m fl Stockholmskommuner. 
Nämnden vill studera upplägget för att hitta en möjlig väg framåt mot denna 
inriktning i Kungsbacka. 
 
Utbudet av moderna språk har minskat. Nämnden vill ha en redovisning om vilka 
åtgärder som vidtas för att öka intresset främst för tyska och franska.  
Försök med alternativa styrformer och konkurrensutsättning ska stimuleras. 
Fristående verksamheter ska främjas.  
 
För skolans system bör skapas öppna gränssnitt API för att ge externa utvecklare 
möjlighet att utveckla appar som använder t ex schemainformation.  
De fristående förskolorna granskas på ett systematiskt och grundligt vis, men hur 
granskas och bedöms kvaliteten i förskolor i egen regi så de är på minst samma 
nivå? 
  
8. Lokalförsörjning 

Vi är en kommun med växande befolkning, vilket medför att nämndens 
verksamheter kontinuerligt har behov av nya lokaler, men även av att ställa om 
lokaler och att renovera och upprusta så att vi kan möta kraven på goda 
förutsättningar för lärande och utveckling. Vår snabba utveckling kräver att vi 
ibland hanterar lokalfrågan med tillfälliga lösningar med samma funktionalitet 
som permanenta lösningar. Även det löpande underhållet behöver förbättras. 
Utvecklat samarbete med Service är en förutsättning för att lyckas. 
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Våra lokaler skall användas effektivt. Det innebär samutnyttjande med andra 
förvaltningar.  
 
Barn och elever ska, om möjligt, erbjudas plats där vårdnadshavaren önskar. 
Skolchefen har uppdraget att definiera enheternas kapacitet. 
Samplanering skall ske med andra kommunala förvaltningar för bästa 
resursutnyttjande.  

 
Nämnden vill få bättre kännedom om hur och i vilken mån skollokaler kan 
användas utanför skoltid till fördel för kommuninvånarnas intressen och 
nämndens ekonomi. Detta gäller såväl nuvarande som kommande byggnader.  
  

9. Ekonomi 
Det finns orosmoln kring den framtida ekonomin. Den främsta orsaken till detta är 
ökande antal unga och äldre samt relativt färre som bidrar med skatt. Det finns 
också stor osäkerhet om effekterna av pågående pandemi. Ett framgångsrikt 
budgetarbete kräver effektiviseringar. Verksamheter måste kritiskt granskas och 
omprövas. Kreativitet och nytänkande skall utmanas och uppmuntras. Genom att 
ständigt 

Att skapa öppna gränssnitt (API) till skolans system skulle ge externa utvecklare 
möjlighet att utveckla appar som använder t.ex. schemainformation. 
De fristående förskolorna granskas på ett systematiskt och grundligt vis, men hur 
granskas och bedöms kvaliteten i förskolor i egen regi så att de är minst på samma 
nivå? 

 
Nämnden vill få bättre kännedom om hur och i vilken mån skollokaler kan 
användas utanför skoltid till fördel för kommuninvånarnas intressen och 
nämndens ekonomi. Arbetet med kvalitetsutveckling och ett systematiskt 
förbättringsarbete ska genomföras utan försämringar. S.k. fria nyttigheter ska 
synliggöras och i möjligaste mån bli påverkbara för cheferna längst fram i linjen. Vi 
ska erbjuda kommuninnevånarna allt bättre utbyte för sina skattepengar. 
 
Under förvaltningschefen styrs skolor och förskolor av en organisation med tre 
geografiskt indelade områden. Det är nämndens vilja och förväntning att resurser 
inom vart och ett av områdena och varje skola styrs så att olika förutsättningar ges 
lika möjligheter att nå målen. Detta utesluter att den s.k. elevpeng, som fastställs i 
ekonomistyrsystemet, direkt förs ut till enheterna. Elevpengen är en metod att 
allokera en total resurs hos cheferna i olika led, som dessa har skyldighet att 
hantera enligt denna skrivning. 
 
Nämnden beslutar, efter förslag från förvaltningschefen, om resursfördelningen 
mellan Förskola/pedagogisk omsorg, Förskoleklass, Fritidsverksamhet, 
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Grundskola, Särskola och Förvaltningsgemensamt. Inom dessa delområden 
fastställer förvaltningschefen fördelningsnycklar och detaljbudget. 
Ekonomistyrningen ska utvecklas så att de verksamhetsnära chefernas inflytande 
över hela kostnadsmassan ökar. Förvaltningschefen ska med ledning av detta 
dokument lägga ett balanserat förslag till ramfördelning. 
  

 



 
 

 

 

 

Mål och inriktning med direktiv 2022 

Socialdemokraterna har alltid satt kunskap och utbildning som en högt prioriterad fråga och i grunden en förutsättning för 
demokrati och jämlikhet. För oss är socialdemokrater är det självklart med en likvärdig skola för alla. Alla barns möjlighet 
att nå sina drömmars mål är själva grunden för den jämlikhet som vi strävar efter i den svenska modellen. Idag är klyftorna 
mellan olika barns skolresultat utifrån adress och föräldrars utbildning alldeles för stora. Kungsbacka kommun  ska bli den 
bästa kommunen att växa upp i oavsett föräldrars inkomst eller utbildning. 

Skolan ska anställa en rad yrkeskategorier som kan avlasta lärarna, till exempel lärarassistenter, klassmentorer, IT-tekniker, 
skolkuratorer och socialpedagoger. Trygghet i skolan innebär att alla barn ska kunna träffa personal på sin egen skola med 
kompetens att ge dem stöd även utanför klassrummet. 

Vi har idag en kompetent lärarkår med en hög andel legitimerade lärare. Vi vet att utan fortbildning och kunskaps så 
kommer vår lärarkår på sikt inte hålla den höga standard de har idag. Kopplat till detta ser vi också behovet av ett ökat 
samarbete mellan lärare, där kunskaps- och erfarenhetsutbyte är ett prioriterat inslag i vardagen. Med en sådan satsning är 
vi säkra på att också eleverna gynnas och att det avspeglas i resultaten i skolan. 

Förutom detta vill vi verka för att fler vuxna ska finnas för våra barn i skolan och förskolan. Fler vuxna innebär att vi kan 
förbättra tryggheten i våra skolmiljöer och även underlätta för våra lärare i det arbete som inte är pedagogiskt. Grunden för 
en tryggare framtid lägger vi i skolan. Det ska ges möjlighet att bli sitt allra bästa jag. Det innebär att alla ska ges 
förutsättningar för att känna framtidstro. Samhällsbygget startar i en stimulerande skolmiljö. Det är i mötet mellan pedagog 
och elev som kunskap formas. 

Intraprenaden är en självständig resultatenhet inom ramen för den kommunala förvaltningen med utökat ansvar och 
befogenheter. Intraprenad borde kunna testas inom förskolan.  
 
Följande målområden och direktiv  vill Socialdemokraterna förstärka 2022.  
 
 
Stärk skolans demokratiuppdrag 
Sveriges regering har aviserat att fokus 2020 0ch 2021 kommer att vara att genomgår en nationell kraftsamling för att 
säkerställa en levande och uthållig demokrati för framtiden. 
Regeringen har slutit en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner för att verka för en demokratisk 
utveckling med förstärkta förutsättningar för medborgare att vara delaktiga och det kommer under hösten 2021 genomföras 
regionala digitala demokratikonferenser med företrädare från bl and annat kommuner och andra aktörer för att samverkan i 
dessa frågor. Socialdemokraterna vill se att detta fokusområde och ska avspeglas i skolans demokratiska uppdrag utifrån 
Skollagen och att förvaltningen långsiktigt börjar utveckla former för att stärka uppdraget inom verksamheten och bereda 
möjlighet  för idéer och kreativa lösningar för hur demokratin kan uppmärksammas och skapa delaktighet bland 
ungdomarna. Socialdemokraterna har skrivit en omfattande demokratimotion under våren 2021 som borde ligga till grund 
för vidareutveckling av dessa frågor inom ramen för kommunens helhetssatsning på demokratifrågor.  
 



 
 

 

Socialdemokraterna vill därför att skolan demokratiuppdrag blir ett målområde under 2022. 
 
 
 
Fria pedagogiska måltider. Det är viktigt att finnas där för ungdomarna och att de känner en närhet och 
tillgänglighet för en dialog och samtal när behovet finns 

 
Fysisk aktivitet och en mätt mage har en stor inverkan på vår förmåga att ta till oss kunskap. Därför vill vi 
Socialdemokrater att mer fysisk aktivitet kommer in under skoldagen. Vi vill också att alla skolbarn ska ha möjlighet att få 
frukost i skolan. Med en mer närvarande elevhälsa, assistenter och ökade resurser till fritids vill vi Socialdemokrater bidra 
till att ge eleverna trygghet och stöd med sådant som inte bara har med undervisningen att göra. Vi vill inrätta 
lärarassistenter som stöd till eleverna mellan lektionerna och som en naturlig länk till elevhälsan, föreningslivet och 
fritidsgårdarna. 
Alla skolor i Kungsbacka ska erbjuda barnen fysisk aktivitet varje dag eftersom rörelse gör att barnen mår bättre, lär sig 
bättre och har lättare att koncentrera sig. 

Socialdemokraterna vill därför ha detta som ett målområde för förskolan och grundskolan. 

 

Personalsatsningar genom att erbjuda individuell kompetensutveckling för personal samt fokus på att 
höja personalens grundutbildning  
Socialdemokraterna vill ha ett kompetenslyft inom Kungsbacka kommun. Vi har lagt en omfattande motion om det i 
kommunfullmäktige och inom förskola och grundskola vill vi fortsätta med den linjen där både personalens 
grundutbildning och generell kompetensutveckling ska ligga till grund för den satsningen. En stor 
forskningssammanställning, gjord av Folkhälsomyndigheten och CES (Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin) 
2017, visar att denna investering, i form av kompetensutveckling för personalen, kan främja barnens kognitiva och sociala 
utveckling och minskar risken för psykiska problem. 
Socialdemokraterna vill därför ha detta som ett målområde för förskolan. 
 

Personaltätheten ska höjas för arbetsmiljöns skull. 
Socialdemokraterna har tagit del av Lärarförbundets och Kommunals enkätundersökning som gick ut till deras 
medlemmar i förskolan under oktober 2020. Undersökningen visade på stora brister i arbetsmiljön där planeringstiden 
ansågs otillräcklig och där nära hälften av de svarande ansåg att de inte kunde tillgodogöra barnens behov enligt kraven i 
skollagen och gällande läroplan. Detta är givetvis oacceptabelt och drabbar barnen men också personalens arbetsmiljö, som 
specifikt lyfts fram i undersökningen. Att kunna ta ut sin rast och möjlighet till paus är skall det finnas förutsättningar för. 
Personaltätheten behöver höjas så att arbetsmiljön förbättras för förskolans och grundskolans personal.  
Socialdemokraterna vill därför ha detta som ett målområde för förskolan. 
 
  

Satsa på intraprenader för att främja delaktighet för medarbetare, utveckla verksamheten tillsammans. 
Socialdemokraterna vill främja välfärdsutveckling inom kommunens regi genom att satsa på intraprenadmöjligheter för 
förskola- och grundskola. Intraprenadverksamheten möjliggör en förbättrad möjlighet för personalen att medverka till 
verksamhetens utveckling och effektivitet. Socialdemokraterna vill att förvaltningen påbörjar en process med en långsiktig 



 
 

satsning på intraprenader med fokus på att utveckla en driftsform inom kommunal regi där verksamheten får möjligheten 
att profilera sin verksamhet och utveckla dels den pedagogiska grunden och ledarskapet samt medarbetarskapet. 
Socialdemokraterna vill därför ha detta som ett målområde för förskolan och grundskolan. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Förstärkta rutiner och personalresurser för att hantera rutiner vid övergång från förskola till skola 
 
Rutiner för övergång från förskola till skola har positiva effekter på barns psykiska hälsa och kognitiva utveckling 
En stor forskningssammanställning, gjord av Folkhälsomyndigheten och CES (Centrum för epidemiologi och 
samhällsmedicin) 2017, visar att rutiner för övergång från förskola till skola ger bättre skolresultat samt förbättrar barns 
psykiska hälsa och kognitiva utveckling. Även Skolverket har utformat rekommendationer i form av 
stödmaterial som rekommendationer för rutiner för övergångar inom skolverksamheter och mellan skolformerna.  
Socialdemokraterna vill därför ha detta som ett målområde som kan utvecklas. 
 
Elevhälsan  
 
I dialog med elevhälsan ska förvaltningen applicera satsningen på bästa möjliga sätt eftersom verksamheten har god 
kännedom kring hur prioriteringen på bästa sätt kan implementeras eftersom man möter ungdomarna och ser behoven och 
vet hur satsningen kan utformas på bästa sätt för att öka måluppfyllelsen om en elevhälsa som jobbar hälsofrämjande och 
förebyggande för våra ungdomar.  
Socialdemokraterna vill därför ha detta som ett målområde som kan utvecklas. 
Direktiv till förvaltningen,  presentation vilka nya insatser planeras under 2022. Redovisning 1:a kvartalet 2022. 
 
 
 

 
Johan Tolinsson ( S) 2:e vice ordförande Förskola& grundskola 
Jan Byvik ( S) ledamot Förskola& grundskola 
Ann- Louise Lundqvist ( S) ersättare Förskola& grundskola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 



 
 

Datum 

2021-09-23 
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Utvecklare 
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 Kungsbacka kommun 
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Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Lära för livet priset 2021 
 

Förslag till beslut  
Nämnden för förskola & Grundskola ha tagit del av informationen och antecknar informationen till 
protokollet. Ordförande har beslutat till vem priset ska delas ut. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun delar varje år ut ett stimulanspris för skolutveckling; Lära för livet – priset. 
Syftet med Lära för livet – priset är att premiera betydelsefulla insatser för skolutveckling i 
Kungsbacka kommun inom förskoleverksamhet, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. 
Prissumman 20 000 kronor kan fördelas på två priser om 10 000 kronor. Priset delas ut av 
kommunfullmäktige vid sammanträdet i oktober.  

2021 har tio förslag lämnats in som rör Förskola & Grundskolas ansvarsområde. En muntlig 
redovisning av de inkomna förslagen lämnas vid sammanträde arbetsutskott och nämnd. Enligt 
nämndens delegeringsordning är beslut om tilldelning av Lära för livet-priset verkställighet och fattas 
av ordföranden. Efter redovisning och dialog i arbetsutskott och nämnd offentliggörs pristagare i 
samband med utdelning av priset i kommunfullmäktige.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-23 

 

Beslutet skickas till 
Kommunikationsspecialist FG 

Maria Andersson 

 

Skolchef   

 



 
 

Datum 

2021-09-06 
Diarienummer 

FG 2021-01054 

 
 

 
FG Myndighet & Stöd 

Lars Sundbom 
0300-835240 
Utvecklare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Sammanträdestider 2022 
 

Förslag till beslut 
Nämnden antar följande förslag till sammanträdestider för 2022 till: 19 januari, 16 
februari, 16 mars, 20 april, 18 maj, 16 juni, 24 augusti, 21 september, 19 oktober 16 
november och 14 december. 
 
Sammanfattning 
Under hösten innevarande år fattar nämnden beslut om nästkommande års 
sammanträdestider. För att få en förståelse för helheten så redovisas i matrisen nedan även 
arbetsutskottets sammanträdestider samt de dagar vi har heldag med systematiskt kvalitetsarbete. 
 

Månad AU  Nämnd och  
mötestid  

Heldagar med 
SKA- arbete 

Januari 12/1  19/1 
Kl 16:00 

 

Februari 2/2  16/2 
Kl 16:00 

 

Mars 2/3  16/3 
Kl 16:00 

 

April 6/4  20/4 
Kl 16:00 

 

Maj 4/5  18/5 
Kl 16:00 

 

Juni 1/6  16/6 
Kl 16:00 

 

Augusti 10/8  24/8 
Kl 16:00 

 

September 7/9  21/9 
Kl 16:00 

 

Oktober 5/10  19/10 
Kl 16:00 

Heldag SKA 
arbete 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (2) 

 

Nov 2/11  16/11 
Kl 16:00 

 

Dec 30/11  14/12 
Kl 16:00 

 

 
Beslutsunderlag 
Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2021-09-06 
 
 
Maria Andersson  

 

Förvaltningschef  
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