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Konsekvensbeskrivning för gymnasieskolan avseende 
effektiviseringskrav i VIP 2019-2021   

 

När en skola står inför effektiviseringskrav ökar stress, oro och arbetsbelastning för 

både rektorer och dess personal, vilket leder till en ökad risk för ohälsa. 

(Arbetsmiljölagen 3 Kap §2, 2 kap §1, AFS 2015:4 §9) Dessa risker blir ännu större 

då skolan redan innan effektiviseringskraven har röda siffror i sin budget. Med en 

ökad arbetsbelastning och en försämrad arbetsmiljö kommer en ökad 

personalomsättning ske. Stabiliteten i organisationen rubbas, kunskap och 

kompetens på skolan försvinner. Tryggheten runt eleven påverkas och det sker 

kunskapstapp.  

 

Vi har tagit del av förvaltningens konsekvensbeskrivning och bifaller den. Vi vill 

dock lyfta fram och förtydliga några konsekvenser som vi ser kan bli verklighet om 

föreslagna effektiviseringskrav genomdrivs.  

Effektiviseringar som ger fler undervisningsgrupper för läraren ger mindre tid för 

analys, bedömning, reflektion och utveckling av sin undervisning. När läraren får 

mindre tid till för- och efterarbete missgynnas varje enskild elevs individanpassning 

och kunskapsutveckling (Skollagen 3 kap §3 och §5a) 

 

Effektiviseringar som reducerar elevernas undervisningstid försämrar 

måluppfyllelsen och likvärdigheten mellan gymnasieskolorna vilket påverkar 

möjligheterna att nå gymnasieexamen inom tre år. Vid reducerad undervisningstid 

ökar risken att kvalitén på undervisningen försämras och att eleverna inte klarar sina 

kurser (Garanterad undervisningstid i gymnasieskolan, Skolinspektionen 

diarienummer2016:6992) 

 

Fler elever per Syv innebär en risk att eleverna inte får den vägledning de har rätt 

till. Att planera ett framtida yrkesliv är i dag mer komplext än tidigare, där skolan 

studie- och yrkesvägledning ska vara anpassad för att möta alla elevers behov. De 

förslagna effektiviseringarna riskerar att eleverna inte ges förutsättningar för att göra 
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väl underbyggda val både under gymnasietiden och i övergången mellan skola och 

arbetsliv/högskolestudier. Risken ökar för att fler elever måste göra omval eller 

kanske till och med hoppar av gymnasiet. (Skollagen 2 kap §29, En utvecklad 

studie- och yrkesvägledning, Dir. 2017:116, Vägledning: En förutsättning för att 

lyckas i skolan och i livet. Lärarnas Riksförbund 2017) 

 

Om vi inte får rätt möjligheter och resurser att utföra vårt uppdrag, hur ska då 

Jönköpings kommun kunna vara en attraktiv arbetsgivare, behålla behöriga 

kompetenta lärare men också kunna rekrytera nya behöriga och kompetenta lärare 

när kommunen riskerar att inte kunna följa vare sig skollagen eller arbetsmiljölagen? 

Hur ska Jönköpings kommun kunna följa skollagen och garantera en likvärdig 

gymnasieskola där eleverna ska kunna tillgodogöra sig undervisningen och nå målen 

utifrån sina förutsättningar?  

För att ge eleverna den bästa undervisningen behöver rektorer, lärarna, studie och 

yrkesvägledare samt elevhälsan ges rätt förutsättningar och en rimlig 

arbetsbelastning. Detta skapas inte genom effektiviseringskrav. Vi vet att lärarna i 

Jönköpings kommun är beredda att ta ett stort ansvar för skolans samhällsuppdrag, 

men vi vet också att de behöver rätt förutsättningar för att klara detta.  

 

Lärarnas Riksförbund anser att budgeten ska anpassas efter skollagen. All 

utbildnings-verksamhet bör därför undantas från effektiviseringskraven. 
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