Motion från Miljöpartiet de gröna

Danderyd 2020-12-07

Danderyd faller i Lärarförbundets ranking Bästa skolkommun 2020
Även om Danderyd rankas som bäst i Stockholms län hamnar Danderyd bara på plats 54 av
Sveriges alla kommuner. Förra året låg Danderyd på plats 9. Kommunen faller alltså 45
placeringar. På kommunens hemsida framhålls att Danderyd har bra placering på elevers
Meritvärde i årskurs 9 (6:a). Andelen utbildade lärare (53:e) samt Lärarlöner (22:a).
Det som inte står är att andelen utbildade förskollärare endast är 33 - 56 %. Förskolan har en
läroplan sedan 2011 som ska följas. Den säger att varje barns möjlighet till utveckling och lärande
ska tillgodoses. Hur är det möjligt med så få utbildade förskollärare?
Lärartätheten i Danderyd
Här hamnar Danderyd på plats 286 dvs nästan i botten av 290. Förra årets placering var på plats
253. När andra kommuner minskar barngruppernas storlek blir barngrupperna bara större i
Danderyd.
Skollagen: Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek.
Skolverkets Allmänna råd som ska följas anger storleken 6-12 för yngre barn och 9-15 för äldre
barn på förskolan. Skolverkets allmänna råd är rekommendationer om hur huvudmannen kan eller
bör handla för att uppfylla kraven i bestämmelserna. Råden bör följas och om det inte sker, uppfylla
råden på annat sätt. Huvudmannen ska ge förutsättningar att följa de allmänna råden och
kompensera t ex en stor grupp med fler och bättre utbildad personal.
På vilket sätt uppfylls de allmänna råden i Danderyd?
Resurser till undervisningen
Här hamnar Danderyd på plats 269, förra året placering var på plats 256.
2021 års budget som nyligen klubbades beskrevs som en satsning på skolan. Satsningen gav 1 %
höjning av skolpengen. Utbildningsnämnden har återkommande stora underskott. I årets budget
användes hela det extra generella statsbidraget på 65 mnkr, som var ämnat att gå till välfärden, till
att gå in i kommunens totala budget. Det medförde att kommunen gick plus med 180 mnkr.
2021 års generella statsbidrag på 22 mnkr har än så länge inte kommit välfärden till del.
Friska lärare
Här hamnar Danderyd på plats 106, förra årets placering var på plats 43. Ett av Danderyds 5
strategiområden är att vara en attraktiv arbetsgivare som ger förutsättningar för ett hållbart
arbetsliv. Danderyd behöver satsa på att behålla lärare, ge tillgång till kompetensutveckling och
minska personalomsättningen.
Miljöpartiet de gröna i Danderyd uppmanar kommunfullmäktige att
1. ge ökade resurser till Utbildningsnämnden så budgeten kommer i balans
2. förbättra lärartätheten i Danderyds förskolor
3. tillse att kommunen är en attraktiv arbetsgivare även för lärare så att förutsättningar ges för ett
hållbart arbetsliv, minskat sjuktal och lägre personalomsättning
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