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Till  
David Norrfjärd, grundskolechef UBF 
 

Konsekvenser besannas på Flahultsskolan 
I en skrivelse från Lärarnas Riksförbunds lokalförening på Flahultsskolan den 26 mars, 
uttryckte lokal- och skyddsombud en stor oro för både ledning, lärare och elever utifrån de 
anpassningskrav som skolan ställts inför p g a röda siffror i ekonomin.  I skrivelsen lyfte lokal- 
och skyddsombuden fram olika konsekvenser som befarades bli verklighet. Nu står skolan 
inför fullbordat faktum. Konsekvenserna har blivit verklighet. 

Det som en skola kan reglera och jobba hem sin budget med är att minska på 
personaltätheten, öka gruppstorlekar med elever samt öka undervisningstiden för lärarna. 
Detta är precis vad som nu sker på Flahultsskolan.  

Vi vill inte på något sätt kasta någon skugga över skolledningen på Flahult. Skolledningen gör 
så gott de kan utifrån de förutsättningar som ges. Tyvärr är förutsättningarna inte tillräckliga. 
Vi vill istället lyfta det omöjliga i situationen som skolledning och personal ställs inför p g a 
att förutsättningar att bygga en stabil verksamhet saknas under rådande ekonomiska ramar 
och den lärarflykt som skolan drabbats av. 

I den konsekvensbeskrivning som lämnades in, lyfte Lärarnas Riksförbund sin oro för bl a 
många lärare skulle välja att avsluta sin tjänstgöring på Flahult. Oro för större 
undervisningsgrupper vilket bl a gör det svårt att kunna genomföra praktiska moment som 
ska bedömas utifrån kunskapskrav. Oro för ett större undervisningsuttag, som gör att lärarna 
får mindre tid till för- och efterarbete vilket sänker kvalitén på undervisningen.  

Idag är det så att säga lärarens arbetsmarknad. När en rektor eller lärare lämnar en skola för 
en ny tjänst på en annan skola är det mycket troligt att denne tar med sig kollegor till sin nya 
skola. Man behöver inte vara raketforskare för att förstå att om förutsättningarna att utföra 
sitt uppdrag försämras på den nuvarande skola, så lockas lärarna lätt över till andra skolor av 
f d kollegor. Detta är precis vad vi nu ser hända på Flahultsskolan. Förutsättningarna har 
försämrats och det har blivit en ”flykt” från skolan. För de lärare som fortfarande väljer att 
stanna kvar ökar kraven, arbetsmiljön försämras ytterligare och risk för ohälsa är 
överhängande. 

Skolledningen, som ska lägga en tjänstefördelning inför nästa läsår, står inför en omöjlig 
situation. Det finns inte lärare att tillgå. De vet inte från dag till dag hur många lärare som 
kommer att välja att säga upp sig och söka sig vidare. Skolan tvingas ta in unga obehöriga för 
att det över huvud taget ska vara bemannat i klassrummen. Det blir ingen stabilitet i 
organisationen. Under VT 2018 har 25% av lärarna valt att sluta på Flahult. I vissa arbetslag 
är bara några få ordinarie utbildade lärare kvar inför nästa läsår. Hur ska ledningen klara av 
och orka med denna i princip omöjliga uppgift? Hur ska de lärare som är kvar på skolan 
kunna räcka till för att upprätthålla en god verksamhet som gynnar elevernas 
kunskapsutveckling? Under samverkan på skolan igår, 2018-08-13, konstaterade man att just 
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den dagen saknades det 6,5 tjänster inför hösten. På de tjänster som ligger ute finns det inga 
behöriga sökande.  

Vi ser med stor oro på den arbetssituation när det gäller arbetsbelastning och arbetsmiljö 
som nu både skolledning och lärarkollegium befinner sig i och som de ställs inför till hösten. 
Enligt AFS 2015:4 §9 ska resurserna anpassas till kraven i arbetet. Inför hösten kommer 
kraven vara högre än tillgängliga resurser.  

För att ge skolledningen en rimlig chans att skapa en stabil fungerande organisation behöver 
de rätt förutsättningar och tillräckliga resurser. För att ge eleverna den bästa undervisningen 
behöver lärarna på Flahultsskolan rätt förutsättningar och en rimlig arbetsbelastning. Det 
behövs också behöriga lärare på de vakanta tjänsterna. Detta skapas inte genom stora 
ekonomiska anpassningskrav. Vi vet att både lärare och skolledning 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.  
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