
Sida 1 (5) 

Frågor och svar från mötet med BUK 11 nov 2008 
 

Närvarande: Cecilia Gille (fp), ordf BUK 

 Pelle Lindelöf, utbildningschef 

Camilla Lundvall, ordf RöFF 

Ulla Parkdal (s) 

 Sofia Rosenblad, RöFF 

 Jan-Olov Schill (s), ersättare 

 Annika Slätis (c), ersättare 

 Maria Steinert, RöFF 

 Anders Wedin, rektor Resarö skola 

 

Vi saknade någon representant från moderaterna. 

1. Fler elever, mer pengar? 

Antal elever på Resarö skola ökar och det ser ut att forsätta göra det framöver. Skolan har 

idag cirka 340 elever (förskoleklasserna inräknat). 

 

Fråga: Vi har förstått att skolpengssystemet inte är infört fullt ut i Vaxholms kommun. Det 

vill säga ett ökat antal elever i Resarö skola ger inte per automatik utökad budget för skolan. 

Varför är det inte så? Har man planer på att införa skolpengssystemet fullt ut? 

Fråga: När elevantalet i kommunen ökar, får då även Kulturskolan en utökad budget? 

 

 

Svar: Målet är ett totalt utbyggt skolpengssystem, där rektor/förskolechef själv fördelar 

pengarna och bestämmer hur skolan ska drivas. Där är vi inte än. Det bestämdes att vi skulle 

styra med nyckeltal i ett övergångsskede, det ger oss god kontroll över ekonomin. Vi har 

tidigare producerat en grundskola över standardskolan, det har kostat mer i Vaxholm än på 

andra håll. Med nyckeltalen kan vi jämföra oss med andra kommuner, ligger vi rätt eller fel. 

Det är kommunens ekonomiska situation som gjort att vi ännu inte kunnat införa 

skolpengssystemet fullt ut, Vaxholms kommun är liten och därför också sårbar. När elever 

väljer skolor utanför kommunen påverkas den totala budgeten och elevpengen måste kanske 

krympas. Vi har inte kompenserat för volymökning. Vi lägger budgeten och ser hur stor 

volymökning det blir. Den enorma expansionen som har varit har lugnat ner sig, den är mer 

moderat nu. Bättre prognoser skulle naturligtvis göra det lättare. 

När det gäller skolpeng är ett problem att varje barn är värt lika mycket pengar. Vissa 

barn behöver mer resurser och andra mindre. Systemet med skolpeng kan bli stelt. 

Ett kvalitetsmått som ofta används är antal pedagoger/barn. Och det har visat sig att man 

kan ha en god verksamhet på få pedagoger. Verksamhet blir inte automatiskt bättre om den 

kostar mer. Det behöver inte vara en nackdel att ha stora klasser. T ex om en klass är stor kan 

man tillföra ytterligare en resurs till den klassen och därmed kunna arbeta i grupper. Det finns 

mindre utrymme för det i en liten klass. 
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2. Kvalitet i förskoleklassen 

För förskolan har man nyckeltalet ”Antal inskrivna barn per årsarbetare”, som vi har förstått 

är målet 5,7 barn per årsarbetare inom förskolan. För förskoleklassen och grundskolan har 

man nyckeltalet ”Antal årsarbetare per 100 elever” respektive ”Antal ped personal (heltidstj) 

per 100 elever”. Om man räknar om de nyckeltalen (siffrorna från HT 2008) till samma som 

för förskolan, det vill säga till ”Antal inskrivna barn per årsarbetare” så får man följande: 

 

 Nyckeltal Förskola Förskoleklass Grundskola 
 

 Antal inskrivna barn per årsarbetare 5,7 16,7* 12,2* 

 Antal årsarbetare per 100 elever  6,0 

 Antal ped personal per 100 elever   8,2 

 

* Siffrorna beräknade som 100/6,0, resp 100/8,2. 

 

Vi tycker att det blir en väldigt stor omställning för 6-åringarna som börjar i skolan. Man 

skulle önska en något mjukare invänjning till skolans värld. 

 

Fråga: Hur säkrar ni att verksamheten i förskoleklassen håller en acceptabel kvalitet? Vi 

tänker på antal barn per årsarbetare, antal barn per klass osv. Vilka värden har BUK bestämt 

som mål för nyckeltalen ”Antal årsarbetare per 100 elever” för förskoleklassen? 

 

 

Svar: Den jämförelse ni har gjort går inte att göra. I förskoleklassen handlar det till exempel 

om 3 timmar om dagen, eller 4 timmar inklusive lunch. I förskolan handlar det om hela dagar. 

För övrigt är övergången från förskola till förskoleklass en verksamhetsfråga. Det är 

viktigt att kommunikationen mellan personalen fungerar, och det gör den. Man satsar även på 

gemensam kompetensutveckling. 

 

3. Kvalitet i skolbarnomsorgen 

Vi upplever att fritids är förvaring av barnen. Planerad verksamhet förekommer sällan och 

grupperna är stora. 

 

Fråga: Hur säkerställer ni god kvalitet och att målen i läroplanen uppfylls på fritidshemmen? 

Fråga: Vilka målsiffror har ni för nyckeltalen ”Antal inskrivna barn per årsarbetare” och 

”Antal inskrivna barn per avdelning” på fritidshemmen? 

 

 

Svar: I läroplanen finns riktlinjer för skolbarnomsorgen, inga mål. Grundskolan är det 

obligatoriska uppdraget, den har högsta prioritet. Sedan kommer fritids i andra hand. 

Kvalitetsundersökning med specifika frågor om skolbarnomsorgen är planerad. För att 

komma åt den låga svarsfrekvensen, kommer man låta föräldrarna fylla i enkäten på 

föräldramötet i vår. 
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4. Förskolan Slånbärsgården 

Förskolan Slånbärsgården finns i den så kallade Paviljongen bakom Resarö skola. I dessa 

tillfälliga lokaler har förskolan nu funnits i 7-8 år.  

 

Fråga: Finns det någon plan för att förskolan skall få riktiga lokaler? 

 

Lokalerna är inte byggda för förskoleverksamhet och således inte ändamålsenliga, bland annat 

är hallarna mycket trånga och toaletterna för få. 

 

 

Svar: Slånbärsgården får ses som permanentad. Det finns ingen konkret beställning av en ny 

förskola på Resarö i nuläget. Socialdemokraterna anser att kommunen behöver planera för en 

ny förskola på Resarö, för att kunna utnyttja marken där Slånbärsgården står till utbyggnad av 

skolan. 

Lokalbehovsanalysen visar att det, i ett långt perspektiv, behövs lokaler för förskola och 

grundskola på Resarö. Om man ser till hela kommunen så kommer förskoleplatser att finnas 

på Vaxö, där antalet barn minskar framöver. Det finns inte möjlighet att bygga nytt på Resarö 

och istället låta platser på Vaxö stå tomma. Vaxholm är en liten kommun. Under en begränsad 

tid kan det vara så att resaröbarn måste placeras på en förskola på Vaxö. När det gäller behov 

av förskoleplatser på Resarö ser vi en tillfällig topp nu, om några år är det istället skollokaler 

som behövs. Nya förskolan i Överby kan omvandlas till skola så småningom om det behövs.  

 

5. Kulturskolan 

Resarö skola har cirka 35-40 % av kommunens elever i årskurserna F-5, se nedanstående 

tabell. Siffrorna kommer från kommunen, tyvärr har vi inte motsvarande siffror från 

Montessoriskolan, men den borde ligga på cirka 65 elever. 

 

 

 Skola Antal elever HT 2008 (inkl f-klass) 
 

 Resarö skola 346 

 Pålsundsskolan 239 

 Rindö skola 80 

 Vaxö skola 182 

 

 

Fråga: Vi tycker att motsvarande andel av Kulturskolans satsningar för barn i åk F-5 bör 

finnas på Resarö. Idag finns möjlighet att spela gitarr (lång kö) och två körgrupper. Hur ser ni 

på ytterligare expandering av Kulturskolan på Resarö? För att en ytterligare expandering skall 

vara möjlig, krävs troligen vissa investeringar i instrumet etc. 

 

 

Svar: Kulturskolan går ständigt med minus. Ska mer verksamhet förläggas till Resarö skola, 

måste vi ta bort verksamhet någon annanstans. 

På Resarö skola är även lokalfrågan ett problem. Dessutom kommer Kulturskolans lärare 

ofta från Stockholm och jobbar kanske bara en dag i veckan. De kan inte förväntas åka mellan 

olika skolor i kommunen. 
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Maria Cederberg Rydén, kulturskolechef, är medveten om att ni vill ha mer verksamhet 

till Resarö och gör allt vad hon kan för att det ska bli så. 

 

6. Fritidsaktiviteter för äldre barn (högstadiet) i kommunen 

I vintras blev RöFF kontaktade av politiker i samband med en utredning om vad man skall 

göra för att få ungdomar att stanna i kommunen. Vi var med och diskuterade vad ungdomarna 

kan tänkas vilja. 

 

Fråga: Vad har man gjort och hur har det gått? 

 

Vi har bland annat framfört idén att minidiscon för årskurserna 4-5 kan anordnas i de olika 

skolornas matsalar, den ena gången på Resarö, nästa i Pålsundsskolan, och så vidare. Detta för 

att ”spara” Storstugan till att vara något spännande när man börjar i sexan. 

 

 

Frågan diskuterades inte på mötet. 

 

7. Statistiker? 

På förra mötet berättade ni om en statistiker, som skulle hjälpa kommunen med prognoser. Vi 

har kontaktat kommunen för att ställa frågor till denna, men inte fått tag i någon. 

 

Fråga: Blev det någon statistiker? Kontaktuppgifter? 

 

 

Svar: Det har visat sig bli för dyrt att anlita det konsultföretag som har redovisat ett 

lokalbehovsprogram för kommunen. 

Det har inte varit några problem när det gäller prognoser för Resarö, man har haft bra koll 

på storleken på årskullarna. 

Någonstans måste en gräns dras för hur många barn som får plats på Resarö skola. I ett 

sådant läge får man fundera på att flytta en årskull (5:an) till Vaxholm, där lokaler finns i 

Söderfjärdsskolan i dagsläget. Men det är inte aktuellt än. 
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8. Svårt att rekrytera personal med rätt utbildning 

Vaxholm ligger lågt när det gäller statistiken för personalens utbildning, siffror nedan för HT 

2007 från www.skolverket.se: 

 

 

Nyckeltal Vaxholm Förorts- Samtliga 

  kommuner kommuner 

 

Förskola: Andel (%) årsarb m pedagog högskoleutb 31 43 52 

 

Förskola: Andel (%) årsarb m annan utbildning för 

arbete med barn 49 47 43 

 

Förskoleklass: Andel (%) årsarb m förskollärarexam 47 53 63 

 

Förskoleklass: Andel (%) årsarb m fritidspedagogexam 2 7 7 

 

Förskoleklass: Andel (%) årsarb m lärarexamen 16 16 12 

 

Fritidshem: Andel (%) årsarb m pedagog högskoleexam 19 45 58 

 

 

Fråga: Vad gör man åt detta? 

 

 

Svar: Enligt Föräldraalliansens kvalitetsmätning är Vaxholms kommun bäst i länet, men 

utbildning är viktigt. Vi vill inte konkurrera med högre löner och skapa löneglidning, utan vi 

ska konkurrera med en kvalitativt bra verksamhet. Vi märker att personal som flyttar på sig 

för en högre lön vill komma tillbaka. En annan åtgärd är att vi vidareutbildar kommunens 

barnskötare till förskollärare på distans. 

 

RöFF kommenterar: Ja, Vaxholm är bäst i Stockholms län, men vi har fallit rejält. Från plats 

72 förra året till plats 96 i år, av totalt 290 kommuner . Se: www.foraldraalliansen.nu. 

 


