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MINNESANTECKNINGAR – WORSKHOP 1  

UPPDRAG 

Lokalutredning Askersund 

UPPDRAGSLEDARE 

Charlotte Sävås Nicolaisen 

DATUM 

2018-01-02 

UPPDRAGSNUMMER 

12600955 

UPPRÄTTAD AV 

Charlotte Sävås Nicolaisen 

 

PLATS Askersunds kommun, kommunhuset DATUMDAT

UM 

2017-11-20 TID 13.00-15.00 

NÄRVARANDE Ca 20 personer: representanter från skola/förskola, politiker, 

föräldrarepresentanter, personal vid kommunens skolor och förskolor, 

fackliga representanter m.fl. 

  

 

 

Utredning/kartläggning av kommunens organisation och lokaler för skolor 
och förskolor inkl. fritidshem och särskola. 

Mötet inleddes med att Charlotte presenterade uppdraget och gjorde en snabb genomgång av 
underlag till de uppgifter som skulle medverkande skulle få diskutera under dagens Workshop. 
 
Befolkningsprognos 
Enligt en översiktlig befolkningsprognos framkommer totalt sett ingen prognos om 
befolkningsökning. Dock finns en viss tillväxt i norra delen av kommunen och i tätorten. Det 
byggs även en del småhus i sydöstra delen av kommunen.  
 
Uppdraget 
Utredningen omfattar en prognos av framtida behov utifrån antal barn och elever, ett 
tioårsperspektiv enligt följande: 

• En beräkning av nuvarande lokalers kapacitet t.ex. klassrum, specialsalar, elevutrymmen, 
ändamålsenlighet.  

• Beräkning av lokalbrist eller lokalöverskott i olika delar av kommunen kopplat till barn- och 
elevprognoser 

• Översyn av kommunens planarbete och planerat bostadsutbyggande som underlag för 
beräkning av barn- och elevprognoser. 

• Förslag till åtgärder. Pedagogisk kvalitet liksom miljömässiga, ekonomiska och sociala 
aspekter ska säkerställas i förslag till lokallösning. 

Utredningen avslutas 2018-02-28. 

Förutsättningar 

Följande förutsättningar som utsedd styrgrupp för lokalutredningen fastställt låg till grund för 
uppgifterna vid WS 1: 

• Alla barn ska beredas plats i kommunens förskolor, grundskolor, särskolor och fritidshem. 
• All verksamhet ska vara kvalitetssäkrad ur ett hållbarhetsperspektiv: 

 Socialt 
 Ekonomiskt 
 Ekologiskt 

• Pedagogisk kvalitet ska säkerställas i all verksamhet – behörig personal på alla enheter 



    

 

 

2 (3) 
 
MINNESANTECKNINGAR – WORSKHOP 1 

2018-01-02 

 

 

m
o
m

0
2
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

8
 

SNC p:\27170\12600955_lokalutredning_askersund\000\05_korrespondens\minnesanteckningar ws 1.docx 

 

 
Resultat från uppgift 1 - WS 1 
 
I en första uppgift fick deltagarna föra fram styrkor och svagheter med nuvarande lokalstruktur. 
De fick också lämna förslag på önskvärda förändringar. Förutsättningarna som tidigare hade 
fastställts med lokalutredningens styrgrupp låg till grund för uppgiften. 
  

Vad är styrkorna med dagens 
lokalstruktur? 

Vad vill ni ta med in i en framtida 
lokalstruktur? 

Vad ska vi sträva efter att förändra? 

Helhet – styrka med närhet i 
organisation, rektor och 
förskolechef, samma område 
kopplat till barn, hälsa och 
föräldraföreningar  
Nära beslutsvägar 
Gott samarbete mellan 
lärare(pedagoger på enhetsnivå 
samt övergripande) 
Engagerad personal 
Flexibilitet i alla yrkesgrupper, 
skolan, samarbetet 
Samarbetet lokalt 
  
Trygghet för eleverna 
Nära till sin förskola och skola 
Närhet för elever och lärare 
Man får en trygghet ”i det lilla” – 
föräldraperspektiv 
Förskolan finns nära där man 
bor – föräldraperspektiv 
  
Större enhet ger flexibilitet inom 
skolenheten 
Större skola mer urval av 
kamrater 
Små enheter: Personalen 
känner alla barn – barnen 
känner all personal (trygghet) 
Familjär känsla med små 
enheter 
  
Bra pedagogiska utemiljöer 
både i förskola och skola  
Bra högstadieskola 
Alla barn/ungdomar på samma 
högstadium 

Nära beslutsvägar 
Bra relationer i alla led/aktörer 
Samarbete övergripande 
Gott samarbete mellan lärare/ 
pedagoger på enhetsnivå samt 
övergripande 
Ta med flexibiliteten, samverkan 
”team” 
  
Samverkan – närhet och trygghet 
för barnen, eleverna över 
kommunen = likvärdighet 
Trygghet för eleverna 
Likvärdighet utifrån styrdokument 
och skollag 
Behörig personal 
Tänka utifrån barns behov mer än 
ålder 
Klassdynamik 
  
Två särskoleenheter. Låg-mellan 
på Närlunda/hö på Sjöängen 
En enad högstadieskola 
En samlad högstadieskola i 
kommunen 
Sexorna tillbaka till ytterskolorna 
Åk 6? 

Rektor/Förskolechef får färre områden 
(större enheter) 
Större arbetslag för lärare/pedagoger – 
minst 10 personer 
Större skolområden som ej är 
personalkänsliga 
Gott och tydligt ledarskap som ges 
utrymme att utveckla personalens 
förmågor 
  
100 % ämnesbehörighet hos lärare 
Behörig utbildad personal till ALLA 
enheter 
Lärare som arbetar som lärare 
Behörig personal (lärare, fritidspedagog) 
Kvalitet 
Gemensam samsyn – Kollegiala 
lärandet 
Behörighet ska öka – Likvärdigt i hela 
kommunen 
Större skolområden ur ett 
personalkompetensperspektiv 
Förbättra förutsättningarna för våra barn 
att nå bra måluppfyllelse – få bra resultat 
Svårrekryterat till små skolområden. 
Vissa lärare får ha en delad tjänst mellan 
olika skolor 
Elevhälsoteam får färre områden (större 
enheter) 
En stor del av elevhälsans tid går nu åt 
till förflyttning (ineffektivt) 
  
Större skolområden ur ett socialt 
perspektiv – större kompisurval 
Förskola/F-3/Fritids på samma enhet 
År F-6 på samma enhet 
6.orna tillbaka till mellanstadiet 
Åk 6 ej på högstadiet (socialt/lokal 
skolgård) 
Åk 6 får sina första betyg av lärare som 
haft dem i 4 mån. Mycket tid går åt till att 
testa istället för att undervisa. Åk 6 ska 
vara sammanhållen med åk 4-5 
  



   

 

 

3 (3) 
 

MINNESANTECKNINGAR – WORSKHOP 1 

2018-01-02 

 

 

m
o
m

0
2
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

8
 

SNC p:\27170\12600955_lokalutredning_askersund\000\05_korrespondens\minnesanteckningar ws 1.docx 

 

Resursmässigt ej försvarbart att ha 
Hemkunskap/Slöjd/idrott i lokaler som 
knappt nyttjas i små skolområden 

Resultat från uppgift 2 – Workshop 1 
 
Som en andra uppgift fick deltagarna i grupper lämna förslag på önskvärda principer som ska 
prägla den fortsatta utredningen. Nedan anges dessa uppgifter i samlad form: 
 
”Vägledande principer”: 

• Säkerställ ett barn- och elevperspektiv som ger trygghet och möjligheter till ett gott socialt 
umgänge 

• Bidra till inkludering och mångkultur i skolor och förskolor 

• Hålla ihop F-6, inkl. fritidshem och åk 7-9. Samla särskolan som idag. 

• Närhetsprincip särskilt viktig för yngre barn och föräldrar, framförallt förskola 

• Pedagogisk likvärdighet – behörig personal  

• En sammanhållen elevhälsa 

• Likvärdighet mellan alla enheter förskolor/skolor/ fritidshem 

• Eftersträva en organisation med större enheter för att stärka pedagogisk samverkan 

• En lokalorganisation som minimerar transporter 

• Värna om en god utemiljö i kommunens skolor och förskolor 

• Säkerställa att alla specialsalar finns på alla skolor för att minska resandet 

• Anpassa lokaler till digitalisering 

• Större enheter för att underlätta underhåll och utveckling av lokaler, resurser 
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Mötets avslutande 
Mötet avslutades med att beskriva sfte med nästa workshop. Med utgångspunkt från de 
önskade kvaliteter och vägledande principer som identifierats samt andra underlag (t.ex. 
befolkningsprognos, teknisk standard i befintliga lokaler, styrdokument för skola, förskola, 
särskola och fritidshem) ska de medverkande bygga en layout över en framtida 
lokalorganisation. 
 
 
2018-01-02 
 
 
Charlotte Sävås Nicolaisen 
Sweco Society AB 
 
 
 
 


