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Barn- och utbildningsnämnden

Förslag till fördelning av lärarresurser inom grundskolan för
läsåret 2008/2009
Resursfördelningsgruppen överlämnar förslag till resursfördelning för läsåret 2008/2009
enligt bilagor. De sjunkande elevtalen (-131 elever) innebär en total minskning av
lärartjänsterna inom grundskolan med 9,06 tjänster. Elevminskningen i åren 1-6 har
börjat plana ut (- 31 elever) medan minskningen i år 7-9 nu börjar göra sig gällande
(- 99 elever). Några skolor visar positiv elevtalsutveckling, men flertalet minskar. Ett
par skolor visar oroande låga siffror, Hamneda 27 elever och Södra Ljunga 27 elever.
När elevtalet blir så lågt finns risk för att kvaliteten i skolan blir lidande och att rätten
till en likvärdig skola går förlorad.
Samtliga elever i nuvarande år 6 på Hjortsbergskolan börjar i höst på den skola de
numera hänvisas till, Astradskolan. Trots det minskar Astradskolan kraftigt i år 7-9, 50
elever färre än innevarande läsår.
Resursfördelningsförslaget innebär 131,70 heltidstjänster i åren 1-6 . Av dessa utgör
2,21 tjänster kompensation till småskolor (2,27 tjänster innevarande läsår) och 16,79 tjänster
till projektet ”Tidig läsinlärning” (16,36 innevarande läsår) samt 14,92 tjänster till elever i
behov av särskilt stöd (15,19 innevarande läsår).
Resursfördelningsförslaget innebär 82,03 heltidstjänster i åren 7-9, varav 5,50 tjänster
är avsatta till projektet ”Sociala problem” och 10,08 tjänster till elever i behov av
särskilt stöd (11,03 innevarande läsår).
Kommunövergripande förslås 5,50 tjänster till de specialpedagogiska teamen liksom
innevarande läsår och 1,00 tjänst som IKT-utvecklare.
Den totala lärartätheten blir 8,25 lärare per hundra elever (8,19 läsåret 2007/2008)
Utöver resursfördelningen har under en rad av år funnits en resurs som följt några elever
med multipla funktionshinder. Då dessa elever nästa läsår inte är skolpliktiga försvinner
den finansierade resursen som motsvarar 0,40 tjänst.
Enligt uppdrag
Lars-Bertil Nilsson
ordförande i Resursfördelningsgruppen
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