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Konsekvensbeskrivning angående stora 
besparingskrav på Flahultsskolan 
I Sverige pratar politiker ofta om att vi ska ha en likvärdig skola i hela landet. Att det inte ska 
spela någon roll var i landet man bor. Tyvärr har nog Jönköpings kommun inte förstått att 
likvärdigheten gäller även inom kommunens gränser. Det ska inte spela någon roll vilken 
skola du går på, utbildningen ska vara likvärdig. Kommunen är huvudman för skolan och 
genom ekonomisk styrning ger de skolorna förutsättningar för att bedriva sin verksamhet. 
Elevpengen fördelas och rektorer får en budget att hålla sig till. Att det utöver budgeten 
finns en skollag att förhålla sig till spelar ingen roll utan det är budgeten som avgör om 
eleverna får den hjälp de behöver eller inte. 

Vad säger lagen? 

 I skollagen 3kap §8 står bland annat att ”Om en utredning visar att en elev är i behov av 
särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd.” Denna lagtext verkar tjänstemän och 
politiker i Jönköpings kommun ha tolkat om och istället förhåller de sig till: ”Om budgeten 
tillåter att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd” eller ”medel 
går före mål”. 

Vidare står det i skollagen 1kap §10 att ”I all utbildning och annan verksamhet enligt denna 
lag som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt.” samt i 2kap §8 att ”Huvudmannen 
ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i denna lag”. Nu har 
vi inte läst den ”skollag” som råder inom Jönköpings kommun men i den skollag som 
riksdagen beslutat om står det inte någonstans att det är budgeten som ska styra skolans 
verksamhet utan det är elevernas behov som ska vara utgångspunkten för verksamheten i 
skolan. Om en skola då utifrån elevernas behov formar en verksamhet som inte ryms inom 
den budget som kommunen beslutat är det alltså inte skolans verksamhet det är fel på, utan 
det är kommunen som år efter år tar felaktiga beslut och fördelar skolpengen på ett icke 
likvärdigt sätt.  

I tjänstefördelningen måste arbetsgivaren ta hänsyn till arbetsmiljölagen kap 2 § 1 där det 
står att ”Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och 
psykiskt avseende.” AFS 2015:4 9§ tar upp arbetsgivarens ansvar när det gäller 
arbetsbelastningen ”Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som 
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tilldelas arbetstagaren inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att 
resurserna ska anpassas till kraven i arbetet.”  

Varje skola är unik 

Varje skola är unik, behoven skiljer mellan skolor. En skolas ekonomi påverkas av olika 
faktorer. Ex elever med särskilda behov som kräver assistenter, särskilda anpassningar med 
lokaler, material, skolskjutsar. Personal som behöver ha anpassade tjänster utifrån olika 
fysiska och psykiska avseenden. Är det rimligt att detta ska rymmas i den befintliga 
budgeten? Ska den enskilda skolans ”straffas” ekonomiskt istället för att fullt ut 
kompenseras då det tillkommer yttre faktorer som skolan måste kompensera för och som är 
lagstadgade?   

I Jönköping har lärare fått erbjudande att fortbilda sig inom professionsprogrammet. Även 
här drabbas skolan ekonomiskt. Här hamnar skolledning i ett dilemma. De kan säja nej och 
inte rekommendera de lärare som vill fortbilda sig och utveckla sin lärarroll, vilket medför en 
risk att läraren väljer att byta skola eller kanske till och med byta arbetsgivare.  Flahult har 
flera lärare i professionsprogrammets längre utbildningar dels till speciallärare, vilket det är 
brist på i hela kommunen, och dels i magister och mastersutbildningar, vilket måste vara av 
stor vikt då undervisningen och det kollegiala lärandet ska vila på en vetenskaplig grund. Då 
skolan bara kompenseras till en viss del så kommer även detta att drabba den enskilda 
skolans budget. 

Flahultsskolan har tidigare haft ett dåligt rykte pga oroligheter och förstörelse. Det har krävts 
hårt arbete och resurser att vända på den här trenden. Det finns en tanke med att man har 
valt att stärka skolan med mer resurser som fritidsledare och värdegrundspedagog. Detta 
har gett resultat och elever och lärare upplever att det är ett lugnare klimat, mindre 
förstörelse och sabotage på skolan. Dessa resurser bedriver sedan ett år tillbaka även MVP, 
något som ligger med som en del i jämställdhetsarbetet inom kommunen. Om Flahultsskolan 
satsar och utvecklar, vänder dåliga trender till något positivt då måste det få kosta. 

Hur vet politikerna att elevpengen räcker?  

Det är tydligt att elevpengen räcker för flera skolor, men röda siffror visar ju klart att den 
inte räcker på vissa skolor. Det finns skolor som har stora behov även om de inte ligger i sk 
socioekonomiskt utsatta områden. Vad är det som gör att just den här skolan har röda 
siffror? Man kanske måste enhetsanpassa på fler sätt än socioekonomiska aspekter? 

Hur påverkar det att Flahult är en 6-9 skola istället för en renodlad 7-9 skola?  

Hur påverkar det att det finns X antal elever i behov av särskilt stöd?  

Hur påverkar det att skolan ligger i ett ytterområde? 

Hur påverkar det att skolan måste göra anpassade tjänster för personal? 
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Det är i mötet mellan elev och lärare i en likvärdig skola med hög kvalitet, som grunden läggs 
för ett demokratiskt samhälle. Det är också grunden för vårt välfärdssamhälle. 
Flahultskolan måste få förutsättningar att utvecklas och vara den viktiga arbetsplats som ska 
ge eleverna kunskap och trygghet för att kunna delta i och bidra till ett demokratiskt 
samhälle. Skolledning och lärarna på Flahultsskolan måste ges rätt förutsättningar och 
möjligheter att kunna utföra och lyckas i sitt uppdrag. Med de besparingskrav som nu 
Flahultsskolan står inför och förväntas genomföra på kort tid kommer vare sig skolledning 
eller lärare att kunna lyckas i sina uppdrag.  

Konsekvenser vid stora besparingar 

Vid stora nedskärningar, besparingar eller om man nu vill kalla det för effektiviseringar ökar 
stress, oro och arbetsbelastning vilket leder till ökad risk för ohälsa för de som väljer att 
stanna kvar. Hur ska Flahultsskolan kunna konkurrera om behöriga lärare då andra skolor 
både inom och utanför kommunen kan erbjuda mindre undervisningsgrupper, inget 
mentorskap, lägre undervisningstid till förmån för mer tid till planering, reflektioner och 
arbete kring skolutveckling?  

Vid en ökad personalomsättning sker det stora förändringar på en skola vilket får 
konsekvenser för eleverna. Stabiliteten rubbas, kunskap och kompetens försvinner, 
kontinuiteten som är viktig för elevens lärande går förlorad. Tryggheten runt eleven 
påverkas och det sker kunskapstapp.  
 
Större undervisningsgrupper ökar känslan av otillräcklighet då läraren inte hinner ”se”, 
hjälpa och stötta varje elev under lektionen. Praktiska moment i undervisningen kommer att 
minska. Skolan riskerar att bli mer teoretisk, vilket skulle missgynna eleverna. I vissa ämnen 
kommer detta att innebära att man riskerar att inte kunna leva upp till de krav som ställs i 
läroplanen. Att eleverna inte ges förutsättningar att visa de förmågor i praktiska moment 
som ska bedömas i kunskapskraven, ex de laborativa momenten i de olika 
naturvetenskapliga ämnena.   

Individanpassningen riskerar att bli försämrad då det i större undervisningsgrupper blir 
svårare att upptäcka och tillgodose den enskilde elevens behov i tid.  

Ett större undervisningsuttag ger mindre tid för reflektion, utvärdering och utveckling av sin 
undervisning. När läraren får mindre tid till för- och efterarbete missgynnas varje enskild 
elevs kunskapsutveckling och skolutvecklingen avstannar. Mindre tid för kollegialt lärande 
där skolutveckling både för den enskilde läraren och hela enheten sker. 
Fler elever per lärare ger även läraren en ökad arbetsbelastning genom bla en ökad 
dokumentation och ökat antal kontakter med fler vårdnadshavare.  

Avsaknad av specialkompetens ger stora konsekvenser för elever med behov av 
anpassningar och särskilt stöd. Redan idag saknas tillräckliga resurser i form av speciallärare 
och specialpedagoger, med dessa stora besparingskrav kommer dessa resurser inte att 
kunna utökas. 
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Flahultsskolan kommer att riskera en försämrad måluppfyllelse, fler elever som inte blir 
behöriga till ett nationellt program på gymnasiet.  

Förutsättningar för lärare att nå målen 

Utifrån de risker som en så stor besparing på en enskild skola skulle innebära frågar vi oss 
nu; hur ska lärarna på Flahultsskolan få förutsättningar att kunna leva upp till följande: 

 Trygg, stödjande och uppmuntrande lärandemiljö 

 Individanpassning, variation och utmaningar  

 Tydlighet i mål, innehåll och struktur  

 Uppföljning, återkoppling och reflektion över lärandet  

 Utveckling av sin egen, kollegors och yrkets praktik 
 

Dessa punkter är inget vi Flahultsskolan hittat på själva utan det är det vi ska jobba och bli 
bedömda utifrån den löneprocess som gäller för BUF i Jönköping. Om vi inte får rätt 
möjligheter och resurser för att kunna leva upp till detta hur ska Flahultsskolan kunna 
behålla behöriga kompetenta lärare men också kunna rekrytera nya behöriga och duktiga 
lärare? 

För att ge eleverna den bästa undervisningen behöver lärarna på Flahultsskolan rätt 
förutsättningar och en rimlig arbetsbelastning. Detta skapas inte genom stora 
besparingskrav. Vi vet att lärarna och skolledningen på Flahultsskolan är beredda att ta ett 
stort ansvar för skolans samhällsuppdrag, men vi vet också att de behöver rätt 
förutsättningar för att klara detta. 
 
 
Lärarnas Riksförbunds lokalavdelning Flahultsskolan, Jönköping 
 
Peter Johnsson lokalombud 
  
Lisbeth Ritzman bitr lokalombud 
 
Erik Lund skyddsombud  
  
Susanne Axfors bitr skyddsombud 
 


