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Översyn av uppdelningen av årskurser
mellan våra grundskolor
Utbildningsförvaltningen har påbörjat en översyn av hur årskurser är fördelade
mellan skolorna i kommunen. I nuläget varierar det hur det ser ut. Målet med
översynen är att vi i möjligaste mån ska anpassa indelningen så att skolorna i
hela Mjölby kommun har sammanhållna stadie;, låg-, mellan- och högstadiet.
En skola kan ha ett eller flera stadier. Mjölby tätorts skolor har redan nu
sammanhållna stadier. De som berörs av utredningen är därför skolor i
Skänninges skolområde (Bjälbotull, Lindblad, Trojenborg, Väderstad) och
Mantorps skolområde (Klämmestorp, Normlösa, Veta, Vifolka F-6, Västra Harg).

Syftet är att ge goda chanser för elever att lyckas i skolan

Anledningen till översynen är att vi har sett över vilka åtgärder vi kan göra
för att elever ska nå bättre resultat i skolan. Forskning visar att elever har
bättre chans att lyckas i skolan om de kan gå kvar på samma skola under ett
helt stadie. Till exempel är det en fördel om elever inte byter skola inför
årskurs 6. Då blir svårt att betygsätta elever som nyss börjat på skolan (elever
får betyg från årskurs 6).
Även skolans storlek, lärares behörighet i olika ämnen och möjlighet att
samverka och utbyta erfarenheter kan bidra till att höja måluppfyllelsen. Det
är också bra om det går att gruppindela elever utefter deras behov och om
elever kan träffa många jämnåriga i skolan.

Utbildningsnämnden beslutar vilka årskurser skolorna har
Översynen har nyss påbörjats. Den kommer att pågå under läsåret 20/21. Vi
planerar just nu för på vilket sätt vi bäst gör elever, personal,
vårdnadshavare, medborgare och fackliga organisationer delaktiga i
processen.

Det finns ännu inte några färdiga förslag på hur indelningen av årskurser
mellan skolorna kan förändras. Enligt en preliminär tidsplan kommer
utbildningsnämnden att fatta beslut om en ny indelning i maj eller juni 2021.
Därefter kommer det ta ungefär ett år innan en ny organisation är på plats.
Målet är att en ny, stadieanpassad indelning av årskurser ska vara klar till
läsårsstarten i augusti 2022.
Christer Lordh, utbildningschef
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