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Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Ansökan om medel för läxläsningsprojekt i
Rinkeby
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden avslår ansökan.
2. Stadsdelsnämnden uppmanar föreningarna att söka samverkan med skolorna i
Rinkeby om läxhjälp.

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Sammanfattning
Vid Rinkeby stadsdelsnämnds sammanträde den 17 februari 2005 beviljades 2,5 mkr av
stadsdelsförnyelsemedel till ett läxläsningsprojekt i Rinkeby. Drivkraft i projektet har
varit 14 föreningar i Rinkeby som haft en styrgrupp som planerat och följt projektet.
Stadsdelsnämnden har fått en ansökan om medel för en fortsättning av projektet. Det finns
en ambition i en fortsättning att sprida projektet till skolorna i Kista och andra
invandrartäta stadsdelar i staden men ansökan i detta sammanhang rör endast verksamhet
i stadsdelen Rinkeby. I materialet finns också en slutrapport med redovisningar av
undersökningar från genomfört projekt.
Förvaltningen ställer sig positiv till samverkan med föreningar i denna typ av verksamhet
och uppskattar det engagemang som visas både från föreningar, föräldrar och elever.
Förvaltningens ambition är att stötta frivilliga insatser i verksamheten och upplåter gärna
resurser i form av lokaler och i ett samarbete även personal. Det genomförda läxhjälpsprojektet har finansierats av stadsdelsförnyelsen och några sådana resurser finns nu inte
att tillgå. Förvaltningen ser ingen möjlighet att bevilja begärda resurser ur ordinarie
budget till en fortsättning av läxhjälpsprojektet.
____________________
Bilagor:
1. Ansökan om nya medel till läxläsningsprojekt och sommarskola
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2. Rapport från genomförd verksamhet

Ärendets beredning
Ärendet har i samråd med Rinkeby skolors rektorer beretts vid controllerstaben i Rinkeby
stadsdelsförvaltning.

Bakgrund
Efter att ett antal föreningar och föräldrar under några år i början av 2000-talet engagerat
sig i läxhjälp för sina barn arbetades ett förslag till läxhjälpsprojekt fram i Rinkeby som
behandlades i oktober 2004 i Rinkebyskolans och Bredbyskolans lokala styrelser med
föräldramajoritet. Projektet syftade till att höja kunskapsnivån och därmed minska
andelen icke godkända elever i Rinkeby genom att hjälpa och stötta elevernas
kunskapsinhämtning med läxhjälp. En första ansökan om projektet återremitterades av
Rinkeby stadsdelsnämnd i november 2004. Projektet arbetades fram ytterligare och
förankrades via samrådsförfarande enligt fastställda rutiner i stadsdelsförnyelsen.
Nämnden beviljade 2,5 mkr till projektet samt 0,35 mkr till en kvällsvaktmästartjänst vid
Rinkebyskolan vid sitt sammanträde i februari 2005.

Ansökan om fortsatt projekt
Flertalet av de föreningar (11 st) som ingått i läxläsningsprojektet planerar fortsätta
verksamheten i samma utsträckning och med samma innehåll som det ursprungliga
projektet och ansöker därför om medel från stadsdelsnämnden för detta. Dessutom
ansöker föreningarna om medel för sommarskola. Sammanlagt ansöker föreningarna om
500 tkr, varav 240 tkr för läxhjälp och 260 tkr för sommarskola (se bilaga 1). Läxhjälpen
planeras genomföras under mars-maj.

Projektrapport
Genomförande föreningar av läxhjälpsprojektet i Rinkeby 2005-2006 har sammanställt en
slutrapport där erfarenheter och slutsatser redovisas av genomfört projekt (se bilaga 2).
Projektet har engagerat ca 400 barn och 200 föräldrar. Målgruppen har varit alla flickor
och pojkar i stadsdelens 1-6-skolor. Projektet har stimulerat samverkan mellan hem och
skola. 120 elever deltog i sommarskolan där en dagsresa till Kolmården också ingick.
Olika seminarier har genomförts för läxhjälpslärare mfl i projektet. Ett kompetensprogram
har genomförts för läxhjälpslärare.
Föreningarna anser att uppdelningen att föreningarna tog ansvar för år 1-6 och
Rinkebyskolan för 7-9 inte fungerade bra bl. a. på grund av att elever i år 7-9 inte har
något större intresse av att fortsätta skolarbetet efter skolans slut. Samarbetet i övrigt
mellan föreningarna och stadsdelen/skolorna har fungerat bra
Föreningarna bedömer att man genom denna typ av projekt har hjälpt till att bygga upp ett
förtroende mellan hem och skola.
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Genomförd sommarskola 2006 bedömer föreningarna som en succé som gav många goda
erfarenheter.
Föreningarna har ambitioner att förbättra verksamheten genom kompetenshöjande
insatser för läxhjälpslärarna, förbättring av samarbete och information, gemensamma
aktiviteter, rekrytering av nya läxhjälpslärare mm
Slutsatserna i rapporten kan sammanfattas i att föreningarna bedömer att läxhjälp är
viktigt och att det är bra att den utvecklas i samverkan mellan föräldrar, föreningar, elever
och skolan. Slutsatserna av föreningarna i genomförd enkätundersökning är att flickor är
mer intresserade av läxhjälp än pojkar och att föräldrarna är nöjda med verksamheten.
Tillfrågade lärare ställer sig positiva till läxhjälpsarbete.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen anser att läxläsningsprojektet varit positivt för skolorna i Rinkeby och att
det är viktigt att stimulera denna typ av engagemang genom samverkan och samarbete.
Förvaltningen har svårt att analysera resultaten i genomförda enkäter. Ett syfte från
föreningarna med genomförda enkäter har varit att söka svar på om elevernas
utbildningsnivå ökat med läxhjälp eller om man kan urskilja några andra mönster. Några
svar på dessa frågor går inte att finna i rapporten. Förvaltningen är ändå övertygad om att
när hem, skola och frivilliga krafter samverkar och samarbetar så stimuleras elevernas
kunskapsinhämtning och utveckling positivt.
Hela läxhjälpsprojektet enligt ovan har genomförts med extra tilldelade medel via
stadsdelsförnyelsen. Stadsdelsförnyelsen har avslutats och några andra motsvarande medel
finns inte att tillgå. I de resurser som tilldelats och som ska täcka kostnaderna för skolverksamheten finns inte utrymme för några extra satsningar. Varje enskild skola har erhållit
medel för genomförande av verksamheten enligt ett av kommunfullmäktige fastställt
fördelningssystem.
Förvaltningen ställer sig positiv till samverkan med de föreningar som ingår i projektet.
Skolorna ser möjligheter att kunna upplåta lokaler för ändamålet. Det kan också finnas
möjligheter att finna samverkan vid skolornas mellanstadieklubbar mm. Diskussioner och
överenskommelser om detta får ske med respektive skola.
Förvaltningen vill här också informera om att det genomförs både läxhjälp och
sommarskola vid Rinkebyskolan där examinerade lärare deltar.

Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår stadsdelsnämnden att avslå ansökan. Vidare föreslår förvaltningen
att stadsdelsnämnden uppmanar föreningarna att söka samverkan med skolorna i Rinkeby.
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