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Skolan i framtidens Säter. 

 

Sammanfattning 

I samband med Kommunfullmäktiges beslut om Lokalplan för Säter gavs ett uppdrag till 

kommunchefen att förtydliga alternativen 2A och 2B i planen för skolan i centrala Säter. 

Personalen vid de berörda förskolorna och skolorna framförde sina synpunkter på 

Kommunfullmäktiges beslut. Dessa synpunkter tillsammans med fullmäktiges beslut togs 

med till den arbetsgrupp som bildades.  

Arbetet i arbetsgruppen påbörjades höstterminen 2016 och avslutades i maj 2017. 

Arbetsgruppen konstaterar att för lärandet skull vore det betydligt mer framgångsrikt att 

koppla ihop högstadiet med lågstadiet istället för med gymnasiet, ett gymnasie som inte har 

något nationellt program.  

Det förslag som arbetsgruppen lyfter fram bygger på tanken med den ”Röda tråden” i 

lärandet. Att lärandet ska hänga ihop och bygga vidare på vad barnets/elevens kompetens 

samt sudda ut ”övergångarna” mellan de olika stadierna. 

Tanken om ett campus växte fram under arbetet. Det innebär att vi lokaliserar gymnasiet i 

anslutning till grundskolan. På det sättet får de elever som är i behov av att lära sig det 

svenska språket möjlighet att träffa flera svenskspråkiga under sin skoldag.  

Arbetsgruppens förslag bygger på de nationella och kommunala styrdokumenten samt de 

beräkningar av barn och elevunderlag som tar sikte på 12.000 invånare år 2030. 

 

Uppdraget 

Arbetsgruppen som bildades hade som uppdrag att: 

 Skapa dialog och förståelse kring lokalplanen 

 Gå igenom de olika förslagen i lokalplanen 

 Ta fram konsekvensbeskrivningar på alternativ 2A och 2B 

 Utveckla befintliga förslag, nya tankar 
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Fullmäktiges beslut 

Fullmäktige beslutade den 13 juni 2016 att anta den föreslagna Lokal och Bostadsplanen. I 

denna beskrevs ett organisationsförslag där verksamheten i Säter skulle hållas samman från 

förskolan till och med mellanstadiet medan högstadiet kopplas ihop med gymnasiets IM-

program. Lokalmässigt skulle de äldre eleverna samlokaliseras på Skönviksområdet medan de 

yngre barnen/eleverna skulle ges lokaler på de skoltomter där Klockarskolan och 

Kungsgårdsskolan ligger idag. Förskolan Äventyret berördes inte av förändringarna. 

I samband med att planen antogs skrev man i protokollet från kommunfullmäktige: 

Uppdra till Kommunchef avseende fortsatt inriktning enligt vägval 2 skola samt utred 

alternativ 2A eller 2B. Arbetet sker i nära samarbete med personal och 

arbetstagarorganisationer 

 

Arbetsgrupp 
Personalen vid samtliga förskole- och skolenheter upplevde att de inte hade fått vara med och 

ha synpunkter på de förslag som låg till grund för Kommunfullmäktiges beslut. De ville vara 

med och yttra sig och ha synpunkter om en för dem viktig fråga.  

En arbetsgrupp bildades bestående av representanter från förskolor i centrala Säter, 

Kungsgårdsskolan, Klockarskolan, Dahlanders kunskapscentrum, personal från Barn och 

utbildningsförvaltningen samt ordförande i BUN. Vid ett par tillfällen har kommunchefen 

deltagit. 

Målsättningen har varit att vid utgången av maj månad 2017 ha lämnat ifrån sig synpunkter 

kopplat till fullmäktiges beslut.  

 

Skapa dialog och förståelse kring lokalplanen 

Vid första mötet beskrev kommunchefen Lokalplanens syfte. Planen omfattar hela 

kommunens framväxt för att vi ska nå de av Kommunfullmäktige uppsatta målen till år 2030.  

Planen omfattar följande rubriker:  

 Bostadsplan delområde Säter 

 Bostadsplan delområde Gustafs 

 Bostadsplan delområde Stora Skedvi 

 Bostadsplan delområden för externa intressenter 

 Prioritering av detaljplaner 

 Lokalplan (Här ingår förskola/skola i centrala Säter) 
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Ansvar och styrning av skolan 

Skollagen anger vilka ramar som gäller för all skolverksamhet. Där finns de övergripande 

målen och riktlinjerna för skolan. Läroplanerna ska tillsammans med skollagen styra 

verksamheten i skolan... 

Varje skola och förskola ska ha en rektor/förskolechef som ansvarar för ledning och 

samordning av det pedagogiska arbetet på skolan eller förskolan. Det ska vara tydligt för 

elever, barn och personal vem som har ansvaret. En skolenhet/förskolenhet kan bara ha en 

rektor/förskolechef. 

Utbildning inom skolväsendet anordnas av kommuner, landsting och staten. Utöver dessa 

offentliga huvudmän får även enskilda aktörer godkännas som huvudmän för utbildning och 

driva fristående skolor, förskolor och fritidshem… Kommunerna har huvudansvaret för 

skolväsendet…(Skolverket) 

Nämndsplanen 

Barn och utbildningsnämnden har april 2016 beslutat om en nämndsplan som beskriver hur 

nämnden vill att förskola och skola ska arbeta för att nå de nationella målen samt förbättra 

verksamhetens måluppfyllelse. I nämndsplanen finns tre strategier, inkluderande lärmiljöer, 

organisation och kommunikation som utgår från de nationella styrdokumenten, forskning och 

beprövad erfarenhet.  

Nämndsplanen följs upp i juni och utvärderas i december för att nämnden kan följa det arbete 

som förväntas ske. Nämndsplanen är långsiktig och följer forskningen vad gäller 

genomförande av processer som beslutats.  
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Det systematiska kvalitetsarbetet 

 

Det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) är den process som ska säkerställa att vår utveckling 

sker enligt de nationella styrdokumenten, forskning och beprövad erfarenhet samt följer 

nämndens beslutade processer som är förtydligat i de tre strategierna i nämndsplanen. SKA 

följer en årscykel där arbetet på enhetsnivå pågår hela året och sammanställs för att lämnas in 

till förvaltningen vid höstlovet. Därefter sker en dialog med förvaltning och verksamhet. 

Resultatet sammanställs på kommunnivå och redovisas till nämnden samt ger underlag för 

den årliga verksamhetsplanen. Denna ligger tillsammans med enhetens SKA-arbete till grund 

för enhetsplanen som i sin tur är underlag för kriterierna i medarbetarsamtalet. På detta sätt 

beskrivs tydligt hur enhetens egna utvecklingsarbete är kopplat till den egna analysen av 

uppdraget som beskrivs i de statliga och kommunala styrdokumenten. 

 

Pedagogiska förutsättningar och utvecklingsbehov 

De tre strategierna beskriver tydligt hur vi ska nå de nationella målen så att eleverna har goda 

valmöjligheter när de ska söka gymnasieutbildning. Centralt i arbetet med strategierna är hur 

verksamheten ska utveckla lärprocesserna som bygger inkluderande lärmiljöer.  

Styrdokument2 

I skolverkets skrift ” Skola i förändring, om reformerna i den obligatoriska skolan” beskriver 

man vad de nya styrdokumenten som beslutades 2011 och framåt syftar till. 

”Förbättrade kunskaper Den svenska skolan har många styrkor och förtjänster men också en 

del bekymmer. Att förbättra elevernas kunskaper är en stor utmaning! Därför genomförs nu 

omfattande reformer för den obligatoriska skolan där grundskolan, specialskolan, 

sameskolan och grundsärskolan ingår. Reformerna har föregåtts av utredningar och andra 

förberedelser under flera år.  

Den svenska skolan ska bli mer likvärdig. De nya styrdokumenten är tydligare än tidigare och 

betonar skolans kunskapsmål med centralt innehåll för skolans alla ämnen och tydligt 

formulerade kunskapskrav.  

Under 2010 startar Skolverket ett flerårigt arbete med att informera om reformerna och 

stödja genomförandet.  

Reformerna innebär bland annat  

                                                           
2 Se bilaga 3 

Nämndsplan 

Verksamhetsplan 

Enhetssplan 

Systematiskt 

kvalitetsarbete 

(KR) 

Nationella 

styrdokument 

Kriterier 

Medarb.samtal 

Lönesamtal 
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 en ny, modern skollag med tydliga bestämmelser om ansvar, rättigheter och 

skyldigheter  

 nya samlade läroplaner för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och 

specialskolan  

 ny struktur på kursplanerna i alla ämnen  

 centralt innehåll införs i alla ämnens kursplaner  

 nationella prov i årskurs 3, 6 och 9  

 en ny betygsskala med sex steg  

Det finns också ett förslag om att betyg ska sättas från och med årskurs 63. Dessutom 

förändras lärarutbildningen och staten gör stora ekonomiska satsningar på lärarfortbildning, 

rektorsutbildning och utvecklingsstöd för förbättrad undervisning.  

Reformerna har fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen. I dag är det för 

många elever som går ut skolan med bristande kunskaper och utan fullständiga betyg. 

Avsikten är att reformerna i den nya obligatoriska skolan ska göra eleverna bättre rustade för 

fortsatta studier.  

Ragnar Eliasson Avdelningschef Skolverkets Utbildningsavdelningen 2011 

 

Förändringarna har förtydligat lärarnas behörigheter i förskola, fritidshem, grundskola och 

gymnasieskola. Legtimationskrav infördes vilket har inneburit att planering och bedömning 

av barnens/elevernas pedagogiska verksamhet ska genomföras av legitimerad personal. 

Lärarutbildningar från 70 och 80-talen innebar en behörighet i låg och mellanstadiet på mellan 

15 till 17 ämnen att jämföras med senare utbildningar där man fått behörighet i betydligt färre 

ämnen. Dessa förändringar innebär att skolan måste organiseras på annat sätt än tidigare för 

att klara det nationella uppdraget. 

Fler nyheter i skollagen 2011 

 Förskolan blir en egen skolform.  

 Skärpta regler för användning av obehöriga lärare i undervisningen.  

 Eleverna ska ha tillgång till elevhälsa, studie- och yrkesvägledning och skolbibliotek.  

 Alla elever har rätt att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. 

Det gäller även elever som lätt uppnår kunskapsmålen.  

 Det införs en anmälningsplikt som innebär att om en elev riskerar att inte nå upp till de 

lägsta kunskapskraven, ska det anmälas till rektorn.  

 Rektorn ska besluta om en elev ska få särskilt stöd. Beslutet att inte få särskilt stöd kan 

överklagas.  

 Beslutet om åtgärdsprogram kan också överklagas, om eleven eller föräldrarna anser 

att hon eller han inte får tillräckligt med stöd eller inte får rätt stöd.  

 Utbildningen ska utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av 

trygghet och studiero.  

 Rektorn och lärarna får tydligare befogenheter för att vidta omedelbara och tillfälliga 

åtgärder för att se till att eleverna får trygghet och studiero i skolan.  

 Skriftlig varning, tillfällig omplacering, tillfällig placering vid annan skola och 

avstängning är nya disciplinära åtgärder i grundskolan.  

 Det ska finnas möjlighet för skolor att anordna ett lokalt tillval efter godkännande av 

Skolverket.  

                                                           
3 Från och med höstterminen 2012 sätts terminsbetyg från årskurs 6 i grundskolan 
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 I enstaka fall är det tillåtet att ta ut frivilliga avgifter för skolresor och liknande. 

 

 

Lärprocesser 

För att eleverna ska nå goda resultat är pedagogerna det absolut viktigaste verktyget4 och hur 

de återkopplar till eleverna. De länder som når goda resultat fokuserar på hur själva 

lärprocessen utvecklas. Därför har ett antal didaktiska utvecklingsarbeten genomförts, 

exempelvis Matematiklyftet och Läslyftet. Med hjälp av de nationella stödinsatserna ska de 

svenska elevernas kunskapsresultat förbättras. 

John Hattie från Auckland University färdigställde och gav ut boken Visible learning 2009. 

Den är en sammanställning av 800 forskningsrapporter, en metastudie om skolan. Det är den 

hittills största översikten som genomförts av hur olika faktorer påverkar elevers studieresultat. 

Hattie tar i boken fram vad som ger effekt på elevers lärande. De faktorer som i metastudien 

bedöms ha störst effekt för elevernas studieresultat är:  

 Elevernas kännedom om uppsatta mål  

 Resultatåterkoppling till eleven  

 Lärarens pedagogiska förmåga  

 Studiero i klassrummet  

 Stöd och uppmuntran från hemmet  

 Analysera undervisningen tillsammans med kollegor  

 (Med stöd av ovanstående finns det alla möjligheter att analysera och konstruera bättre 

stödfunktioner för eleverna)  

Hatties viktigaste budskap är att inget slår en skicklig lärare, med särskild betoning på 

samspelet mellan lärare och elev. Det är dock inte tillräckligt för en lärare att tycka om att 

undervisa, eller att eleverna är engagerade. Lärare måste inse att undervisning inte bara 

handlar om att lära ut. Undervisning handlar om att löpande få mer kunskap om hur elevernas 

lärande går till.   

Bokens mantra är att undervisnings- och lärandeprocessen måste synliggöras. Det handlar om 

hur lärarna använder sina kunskaper i interaktionen med eleverna. Här sällar sig Hattie till 

dem som intresserar sig mindre för ämneskunskaper som sådana och mer för hur lärare 

använder sina ämneskunskaper i undervisningen.  

Synligt lärande kan enligt Hattie bli verklighet när lärandeprocessen formuleras som ett 

explicit mål för lärare och elev, när utmaningarna är välavvägda, när lärare och elev delar 

bedömningar om i vilken mån mål är uppfyllda, när lärare och elev ger varandra löpande 

feedback och när lärare engagerar sig känslomässigt i lärandeprocessen. Mer slagkraftigt 

sammanfattar Hattie det synliga lärande med att detta äger rum när läraren ser 

lärandeprocessen genom elevernas ögon och när eleverna ser sig själva som sin lärare (Hattie 

2009:238) (Skolverket)  

                                                           
4 Enligt McKinsey rapporten finns det sex sätt att förändra som återkommer i alla de system som McKinsey har studerat, 

oavsett var någonstans på resultatskalan landet finns. 1. Förändra och förbättra lärarnas undervisning och skolledarnas 

ledarskap. 2. Bedömning av elever. 3. Bättre datasystem. 4. Implementering av styrdokument för att förändra och förbättra 

resultaten. 5. Omarbetning av läroplaner och kursplaner. 6. Förbättrade villkor för lärare och skolledare. 
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Hattie lyfter fram sex kännetecknen på ett framgångsrikt lärande:   

1. Den enskilde läraren har en avgörandebetydelse för elevers prestationer.   

2. Läraren visar ledarskap, inflytande, omsorg och känslomässigt engagemang i sin 

undervisning.   

3. Läraren intresserar sig för vad enskilda elever tänker och förstår, och arbetar löpande 

ge varje elev feedback på lämplig nivå. Läraren förväntar sig framsteg inte bara av 

elever som har det lätt för sig utan även av elever med sämre förutsättningar.    

4. Läraren är medveten om avsikten med undervisningen och vilka de konkreta målen är. 

Läraren lägger upp sin undervisning utifrån frågan ”vad händer i nästa steg?” i syfte 

att minska avståndet mellan elevernas rådande kunskapsnivå och de målsättningar som 

finns.  

5. Läraren situationsanpassar undervisningen och erbjuder eleverna en bred repertoar av 

metoder för att nå kunskap (experiment, innötning, återberätta för klassen, 

problemlösning etc.). Det centrala är att läraren synliggör för eleven vad avsikten med 

övningen är och vilka kriterierna för måluppfyllelse är.    

6. Skolledaren medverkar till att skapa skolmiljöer där misstag välkomnas som ett 

lärotillfälle, där elever känner sig trygga att lära, lära om och utforska nytt  

 

Inkluderande lärmiljöer. 

För att skapa förutsättningar där varje barns/elevs lärande synliggörs behövs en värdegrund 

och barn/elevsynen som hämtar sin grund i de nationella styrdokumenten samt den forskning 

som bedrivits. Det skrivs avhandlingar och samlingsskrifter i frågan. Skolverket har ibland 

annat skriften Tillgängliga lärmiljöer skrivit en studie hur grundskolan arbetar med elever 

med funktionsnedsättning. Här beskrivs tydligt vad styrdokumenten säger och hur 

verksamheten kan ta till sig goda tankar men också hur man undviker fallgropar. Man säger 

bland annat:  

” En inkluderande lärmiljö där alla elever är delaktiga och där lärandet är lika 

tillgängligt för alla, det vill säga sker i sammanhang som är socialt, pedagogiskt och 

fysiskt anpassade för alla, är alla elevers rätt.” 

 

IFOUS har bedrivit forskning tillsammans med Malmö högskola och elva kommuner. Här 

finns material där man kan ta del av kommunernas framgångar och problem med att få till 

IFOUS presenterade tre rapporter inkluderande lärmiljöer.  

 Styrgruppens rapport som beskrev förvaltningsperspektivet 

 Forskarnas rapport 

 Praktikernas rapport 

 I forskarnas rapport skriver man följande: 

”Studiens resultat pekar mot att normer och strukturer kan förändras och främja 

skolutveckling när förvaltningschefer, skolledare och pedagoger har en gemensam 

vision (som kan bära reformarbetet, med klara syften och mål), ett gemensamt kognitivt 

paraply (med gemensamma definitioner av vad inkludering och inkluderande lärmiljöer 

kan vara), ett delat och delegerat ledarskap (med deltagande och inflytande från både 

pedagoger och elever) samt en organisatorisk struktur (som organiserar, administrerar 

och skapar arenor för dialog).” 

  

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3686.pdf%3Fk%3D3686
http://www.ifous.se/app/uploads/2013/02/201509-Ifous-2015-1-slutversionf%C3%B6rwebb.pdf
http://www.ifous.se/app/uploads/2013/02/201509-Ifous-2015-2-slutversion2f%C3%B6rwebb.pdf
http://www.ifous.se/app/uploads/2013/02/201509-Ifous-2015-3-slutversionf%C3%B6rwebb.pdf
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Lärarna har följande tankar kring framgångsfaktorer: 

 från att eleven är problembärare – till att se de svårigheter som uppstår som en 

relation mellan elevens förutsättningar och det pedagogiska sammanhang eleven 

möter   

 från att se inkludering som en överordnad ideologi – till att omsätta idén om 

inkludering till praktisk handling  

 från ett primärt fokus på insatser riktade mot enskilda elever i svårigheter – till att 

också skapa goda lärmiljöer för alla barn, oavsett förutsättningar, erfarenheter, 

intressen och behov  

 från att barnet blir föremål för expertens bedömningar – till att barnets lärmiljö 

utgör grunden för gemensam reflektion och handledning av barnets lärare och 

pedagoger  

 från frustration bland skolans medarbetare – till samtal om möjliga lösningar 

 

Organisation 

För att ge förutsättningar för barnens/elevernas lärande i förskola, förskoleklass, fritidshem, 

grundskola, gymnasie och vuxenlärande måste organisationen ge lärarna de bästa 

förutsättningarna. Det handlar om arbetslag/effektiva team så att vi har rätt kompetenser och 

ett för barnen/eleverna bästa samarbetet, elevhälsans organisation och kompetens, det 

systematiska kvalitetsarbetet, förståelse för uppdraget, utveckla verksamhetens kultur, en 

stödjande nämnd och förvaltning och skapa ett gott samarbete med vårdnadshavarna.  

 

 

 

Bilden beskriver hur verksamheten ska stödjas för att bli framgångsrik. Här ska vi skapa en 

lokal organisation som lokalerna ska stödja för att förutsättningar för ett bra lärande. 
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Arbetsgruppens förslag 

Siffrorna i figuren utgår från år 2020 

Fig.1 

 

Bilden ovan beskriver hur lärandet önskas att organiseras för att ge verksamheten möjlighet 

att skapa bästa förutsättningar för ”Röda Tråden” i lärandet. Lärandets röda tråd återkommer i 

de tre strategierna som Barn och utbildningsnämnden beslutat om 2016. 

 

Beskrivning av organisationen: 

Organisationen utgår ifrån pedagogiska-och organisatoriska förutsättningar samt 

barn/elevunderlag. (Se bilaga 2). Med förslaget skapar vi bärkraftiga enheter som blir lagom 

stora. 

Första steget i organisationen blir förskolan som startar vid 1 års ålder och avslutas när barnen 

börjar förskoleklassen höstterminen de år de fyller 6 år.  

Förslaget skapar en organisation för 1-9-åringar samt en för 10-16-åringar. Förslaget (Fig.1) 

utgår från tre förskoleenheter Äventyret, en ny fristående enhet samt den enhet som kopplas 

ihop med förskoleklass/lågstadie. Viktigt att minimera de många gruppbyten som sker när 

barnet går från femårsgruppen till sexårsgruppen samt en fritidshemsgrupp för att sedan 

hamna i ytterligare en grupp i årskurs ett. Här byter barnen ofta lokaler och personal flera 

gånger på mycket kort tid. Chefer och personal har till uppgift att säkra övergångarna samt att 

minimera byten. Här bör en form av personalcirkulation utvecklas för att lyckas med 

uppdraget.  

Nästa steg blir mellanstadiet och högstadiet som har gemensamma lokaler. Till högstadiet 

kommer även elever från två andra mellanstadieskolorna i kommunen. Avgörande för 

framgången är återigen lärandets röda tråd. Högstadiet ges också möjlighet att tillsammans 

med mellanstadiet fånge elevernas lärande över ett längre tidsintervall. På detta sätt tryggas en 

kontinuitet i att fånga elevernas behov. 

Verksamhetsbeskrivning  

Gymnasie (40) 

Vux (125) 

Äldreomsorg 

Äventyret (80)  

Förskola/Skola 1-9 (345)  Skola 10-15 (536)  

Fsk 2 (110)  
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Gymnasiets organisation omfattar IM5-verksamhet alltså inga nationella program. I samma 

organisation finns även Vuxenlärandet. Många av personalen har tjänster både inom IM och 

inom Vuxenlärandet. Viss personal har även tjänst på grundskolans högstadium. Det gör att 

en lokalisering i anslutning till grundskolan är klok. I diskussionen har även tankar att koppla 

IM/Vuxenlärandet ihop med äldreomsorgen för att finna samordningsvinster. Det kan handla 

om lokalsamordning såsom kost och aktivitetsutrymmen men den stora vinsten skulle vara det 

mänskliga utbytet i form av åldersöverskridande verksamheter där flera elever skulle få en 

koppling till lokal historia och språkligt utbyte. De elever som är nyanlända i Sverige behöver 

ha kontakt med de som levt länge i vårt land för att lära sig språk och kultur. De skulle man 

kunna få genom att placera verksamheten i anslutning till grundskolans högstadie samt 

äldreomsorgen.  

IM beräknas för läsåret 2017-2018 bli cirka 60 elever medan Vux blir cirka 125 elever varav 

ett antal som har distansundervisning. Dessa siffror är mycket svåra att förutse. 

 

 

Analys av arbetsgruppens förslag: 

Modell som svarar bäst mot våra styrdokument? 

 Skapa enheter som ger möjligheter att forma arbetslag som utgår från barnens/elevernas 

behov 

 Elever i behov av stöd bör ha större chans till kontinuerligt stöd när glappen mellan 

stadierna minskar. 

 Att ledning och styrning av verksamheten blir långsiktig 

 En större organisation underlättar att rekrytera personal med legitimation som 

tillsammans täcker alla ämnen.  

 Ge bättre förutsättningar för samverkan 

 Om organisationen även medför ett större utbyte av tankar och information mellan 

stadierna, så borde det kunna innebära en större samsyn på kursplanerna och hur vi ska 

arbeta med dessa. 

 Att skapa den lilla skolan i den stora med begränsade åldersspann för både lärande och 

omsorg  

 Ger större möjligheter att finna flexibla och inkluderande lösningar.  

En modell som ger barnet/eleven den bäst och tryggaste utvecklingsresa genom 

förskola/skola, främjar den röda tråden?  

 Skapar förutsättningar för att lärande ska hålla ihop från förskola till gymnasiet i en röd 

tråd. 

 Ger förutsättningar att få smidiga övergångar mellan de olika verksamheterna förskola-

förskolklass-lågstadie-fritidshem-mellanstadie-högstadie-gymnasie (IM) 

 Trygghet för gymnasiets Introduktionsprograms elever att vara på en liten enhet.  

 Modellen ger goda förutsättningar för trygghet och lärande. Viktigt att beakta storleken 

på barngrupperna för det bästa lärandet och trygghet 

 Underlättar för pedagoger att tillsammans lösa lärandeuppdraget.  

                                                           
5 Dahlander bedriver gymnasieskolans IM-program (introduktionsprogrammet). Inom gymnasieskolan finns det fem 
introduktionsprogram. Dessa ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program eller leda till arbete. 
Utbildningen är på heltid och eleven följer en individuell studieplan. 
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 Möter barn/elevgrupperna utifrån deras sociala utveckling och fångar in deras 

kunskapsutveckling och bygger vidare utifrån individens behov 

 Skapar en vi-känslan för barn/elever och lärare. Detta når vi genom ett gott samarbete 

över de olika stadiegränserna 

 Eleverna har större förutsättningar att få kontinuerlig hjälp om förskola och grundskolan 

hänger ihop i en röd tråd.  

 Möjligheter till täta kontakter och regelbundna pedagogiska diskussioner där fokus ligger 

på samplanering, gemensam samsyn och personalutveckling 

 Gynnar fritidshemmens verksamhet genom se helheten och varandras verksamheter 

En modell som ger lärarna den bästa möjlighet att genomföra sitt uppdrag och använda den 

pedagogik som bäst fungerar för den grupp och de individer man ska arbeta med? 

 Ger möjligheter att nyttja varandras kompetenser för Barnens/elevernas bästa 

 Kan vara positivt för elever som har behov av metoder som förekommer mer på ett annat 

stadie om det är mer samarbete mellan pedagogerna. 

 Man utvecklas som pedagog där man utbyter erfarenheter och ger varandra tips och idéer  

 Ger möjlighet att stötta varandra i komplicerade frågor där andra instanser finns med t 

ex BUP, Soc med flera. 

 Möjlighet att ha arbetslag som stödjer elevernas lärande. Det kan skapas arbetslag kring 

elevsociala frågor och ämnesarbetslag. 

 Viktigt att skapa vi-känsla och förståelse för uppdraget 

 Vi kan finna samverkan både mellan och inom stadierna och fritidshem  

En modell som är mest kostnadseffektiv så att vi kan lägga våra pengar på lärare istället för 

andra kostnader som inte gagnar uppdraget? 

 Mer samlade/enhetliga lärartjänster. 

 Det finns samordningsvinster kring t.ex. städ, kök, idrott, utemiljö, specialsalar, 

samlingssalar, mm när flera verksamheter är samlade. 

 Bra personalförutsättningar minskar sjukskrivningar 

 Fungerande arbetslag motverkar frånvaro och besparar vikariekostnader genom att finna 

flexibla lösningar 

 Skapa en hållbar organisation som är tydlig med uppdraget och de ”kringfunktioner” 

som behövs för att stödja det. 

En modell som ger bästa stöd för flexibilitet som gagnar det pedagogiska uppdraget? 

 Närheten ger flexibilitet i utsuddade stadiegränser och om alla verksamheter finns 

samlade. 

 Möjlighet att få inblick i varandras vardag 

 Fungerande arbetslag = Arbetsglädje 

 Möjlighet att erbjuda en helhetssyn där hela dagen är intressant både i skola/fritids 

Gymnasieskolan blir, tillsammans med vuxenutbildningen, en liten enhet. 

 Eleverna ges bättre förutsättningar att få kontinuerlig hjälp om grundskolan hänger ihop.  

 Ger förutsättningar att ge utmaningar och stimulans, rätt nivå hela dagen  

En modell som ger vårdnadshavarna trygghet att skolan genomför sitt uppdrag och ger 

förutsättningar för ett gott samarbete? 

 En trygg och tydlig organisation ger trygga vårdnadshavare 

Risker eller frågor som måste ges särskilt beaktande för att verksamheten ska bli framgångsrik  
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 Oro för att det inte blir tydligt för personalen hur de ska fungera tillsammans 

 Om en elev hamnar snett i systemet kan det vara svårt att få till en omstart. Det kan ibland 

behövas att man kommer till en ny miljö – kan ge ny energi och motivation. 

 Ganska många elever tycker det är spännande och utvecklande att komma till en ny miljö 

i en ny skola 

 Kan bli en rörig organisation om personal ska röra sig mellan stadierna. (En oro som 

finns hos delar av personalen.) 

 Tveksamt om vi generellt sett tjänar något i ett pedagogiskt hänseende av att finnas i 

närheten av andra stadier. Ofta saknas tiden även för samarbete mellan ämnen i samma 

årskurs. 

 Brist på vilja att samarbeta 

 Svårare använda grundskolans lärarkompetenser på introduktions-programmen.  

 Gymnasieskolan blir, tillsammans med vuxenutbildningen, en liten enhet. 

 Risk att förskolan/skolan upplevs för stor 
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Analys av lokalplanens förslag 2A och 2B 

De båda förslagen6 2A och 2B har diskuterats och gruppen enades om att vi går igenom 

verksamheten utifrån tre perspektiv.  

1. Pedagogiskt perspektiv 

2. Organisatoriskt perspektiv 

3. Lokalmässigt perspektiv 

När arbetsgruppen arbetet med punkt 1 och punkt 2 har de haft med sig ett antal riktmärken 

för att utgå ifrån. 

• En modell som svarar bäst mot våra styrdokument?7 

• En modell som ger barnet/eleven den bäst och tryggaste utvecklingsresa genom 

förskola/skola, främjar den röda tråden?  

• En modell som ger lärarna den bästa möjlighet att genomföra sitt uppdrag och använda 

den pedagogik som bäst fungerar för den grupp och de individer man ska arbeta med? 

• En modell som är mest kostnadseffektiv så att vi kan lägga våra pengar på lärare 

istället för andra kostnader som inte gagnar uppdraget? 

• En modell som ger bästa stöd för flexibilitet som gagnar det pedagogiska uppdraget? 

• En modell som ger vårdnadshavarna trygghet att skolan genomför sitt uppdrag och ger 

förutsättningar för ett gott samarbete? 

 

Konsekvensbeskrivningar på alternativ 2A och 2B 

Alternativet innebär att förskola, förskoleklass lågstadie och mellanstadie förutom Äventyrets 

förskola skulle samlokaliseras. De lokaler som skulle nyttjas var Kungsgårdsskola och 

Klockarskolan. Högstadie och gymnasiets IM-program samt Vuxenlärandet skulle 

samlokaliseras i Skönvik. 

Många av de positiva värden gäller även för arbetsgruppens förslag. 

De positiva värden som alternativ 2A/2B skulle medföra är… 

… att personalens behörighet för de äldre åldrarna skulle nyttjas effektivare. 

… att kommunen skulle få en likvärdig organisation i alla tre kommundelar. Det blir tre 

stycken 1-12-åringsorganisationer och en gemensam högstadie verksamhet. 

… att lärandet utvärderas i åk 3 och åk 6. Vilket gör att verksamheten utvärdera innan de 

går till högstadiet.  

… att förskolan kopplas ihop med låg och mellanstadiet vilket ger förutsättning till färre 

personalbyten i alt 2B. 

… att barnet/elevens lärande och dess behov hamnar mer i fokus får en sammanhållen 

verksamhet eftersom personal antingen följer barnet och/eller finns i samma arbetslag.  

… att de många bytena av lokaler och personal runt 5-7-åringarna försvinner i alt 2B.  

… att upp till 12-åringen hänger lärandet ihop bra medan svårigheter uppstår därefter i 

alt.2B 

                                                           
6 Se bilaga 1 
7 De statliga styrdokumenten för särskola (grund/gy), förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenlärande. BUNs 

Nämndsplan och verksamhetsplan. (bilaga 2-3) 
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… att alt 2B ger möjlighet till kostnadseffektiv drift. (öppningar/stängningar, lokalvård, 

kostorganisation, vikariesituationen…) 

De svårigheter som alternativ 2A/2B skulle medföra är… 

… att vid Dahlander går de elever som inte nått målen i grundskolan. För att skapa ett 

bättre lärande inför gymnasievalet bör vi ägna stor kraft att koppla ihop lärandet från 

ett-åringen till femtonåringen. Alternativ 2A/2B är inte det bästa alternativet för detta. 

… att det, för elevernas lärande, inte är framgångsrikt att koppla ihop högstadiet med ett 

gymnasie utan nationella program. 

… att vi bevarar bristen av samordning mellan mellanstadiet och högstadiet vilket gör att 

utvärderingen i åk 9 bara kopplas till högstadieperioden. Betyget i årskurs 9 är ett 

betyg för hela grundskolan. 

… att alt 2A ger inte lärarna mer stöd i denna modell än det är idag. 

… Att på grund av mindre central placering, mer transporter mm gör att det finns risk för 

att färre elever väljer högstadiet i Säter på grund av den föreslagna lokaliseringen.  

  

 

 

Reflektion 
 Särskolans verksamhet och lokalbehov ingår i framtagandet av de nya lokalerna.   

 Utemiljöerna är viktiga lärmiljöer för barn/elever. Det ska finnas med i designdialogen 

 När vi bygger nya förskolor/skolor är det viktigt att lokalerna kan expandera beroende på  

 att elevantalet kan förändras på kort tid. Att bygga lokaler som är för exakta tilltagna för 

dagens barn-, elevunderlag gör oss känsliga för förändringar. 

 Elevsiffrorna utgår ifrån befolkningsprognosen till 2030. Prognosen tar ingen hänsyn till 

byggnation av bostäder eller en ny flyktingvåg. Det är kommunens siffror som är 

matematiskt fördelade mellan de tre kommundelarna. 

 Till denna översiktliga plan ska en plan för framtagande av hur designdialogen ska 

genomföras samt hur samarbetet mellan Samhällsbyggnad och Barn och 

Utbildningsförvaltningen ska hanteras. Liksom hur det samverkas med de fackliga 

parterna sker. 

 Flexibilitet i lokaler ska vara ett riktmärke 

 En plan bör tas fram för hur kommunens invånare kan nyttja lokalerna när de inte används 

för undervisning.  

 Verksamheter som Ung i Säter och Kulturskola ska medverka i planeringen så att dessa 

verksamheter får ändamålsenliga lokaler i samklang med förskolans och skolans 

verksamheter. 

 Hantera behovet av samlingslokal 

 Säkerhetsaspekten i lokalerna med tanke på att skolan inte är en offentlig plats ska beaktas 
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Bilaga 1: Vägval Lokalplan 2016 
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Folkmängd efter ålder i centrala Säter

Målprognos för Säters kommun. Fördelad områdesvis enligt: Säter 50%, av kommunens hela befolkning De är ett genomsnitt för åldrarna 0-19 år.

Ålder / År 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2040

0 54 55 55 55 56 56 56 56 56 57 57 57 58 60

1 56 56 57 57 57 58 58 58 58 59 59 59 60 62

2 58 58 58 59 59 59 60 60 60 60 61 61 61 64

3 60 60 60 60 61 61 61 62 62 62 62 63 63 66

4 61 61 61 61 62 62 62 63 63 63 64 64 64 67

5 63 62 62 62 62 63 63 63 64 64 64 65 65 68

298 297 298 300 301 303 304 306 307 309 310 312 313 328

6 59 64 63 63 63 63 63 64 64 65 65 65 66 68

7 66 59 64 64 64 64 64 64 65 65 65 66 66 68

8 67 67 60 65 64 65 65 65 65 66 66 66 67 73

9 63 68 67 61 66 65 65 65 66 66 66 67 67 67

10 72 64 68 68 62 67 66 66 66 66 67 67 68 67

11 62 72 64 68 68 62 67 66 66 66 67 67 68 71

12 61 63 72 64 69 68 63 67 66 67 67 67 67 63

449 455 459 453 456 454 453 458 459 461 463 465 468 477

13 58 61 63 72 65 69 69 63 67 67 67 67 68 72

14 69 59 62 64 72 65 69 69 64 68 67 68 68 74

15 58 69 60 62 64 73 66 70 70 65 69 68 68 77

185 189 185 198 201 207 204 202 201 200 203 203 204 223

16 61 60 70 61 64 65 73 67 71 71 66 70 69 69

17 59 62 61 71 62 65 66 74 68 71 71 67 71 81

18 62 59 61 60 69 62 64 65 72 67 70 70 67 72

181 180 192 192 195 192 204 206 211 209 208 207 207 221

Bilaga 2: Befolkningsprognos 

Vi beräknar att 94% av hela barnunderlaget för förskola  

Högstadiet planeras utifrån 90% av alla elever i hela Säters kommun 
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3 förskolor varav en på tillsammans med fsk och låg

Ålder / År 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2040

Äventyret 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

FSK 2 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

1-9 åring 334 337 335 335 340 341 343 346 348 351 354 357 360 385

534 537 535 535 540 541 543 546 548 551 554 557 560 585

10 till 15 åringsskola

Ålder / År 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2040

10 till 15 528 539 536 557 561 569 562 563 561 559 566 567 569 603

1062 1076 1072 1092 1101 1110 1105 1109 1109 1110 1120 1124 1130 1188

Förskola 94% av barngruppen
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2040

280 280 281 282 283 285 286 287 289 290 292 293 295 309

Ålder / År 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2040

13 116 122 126 144 129 138 137 127 135 134 134 135 135 144

14 138 118 123 127 145 130 138 138 128 136 135 135 136 148

15 116 139 119 125 129 145 132 139 139 130 137 136 137 154

370 378 369 397 403 413 407 404 402 399 406 406 408 446

90% 333 341 332 357 362 372 367 364 362 360 366 366 367 402
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Bilaga 3: Samlade läroplaner 


