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Skolan i Ljusnarsberg – ett framgångsinriktat förbättringsobjekt
Skolresultaten i Region Örebro ligger tydligt under riksgenomsnittet. I Ljusnarberg har resultaten
varit ännu lägre och bland de lägsta i regionen. Inom Moderata Samlingspartiet har vi länge arbetet
för en förbättring. Hela förra mandatperioden har vi i kommunstyrelsens Bildningsutskott arbetat för
en förändring i grunden av skolans organisation och arbetssätt. Mot slutet av förra mandatperioden
kunde till slut och ett verkligt förbättringsarbete börja.
En rad förändringar har nu genomförts. Skolans ledningsorganisation har förenklats och ansvaret
förtydligats. Ny rektor har rekryterats, som är ansvarig för hela skolverksamheten och får stöd i
arbetet av en biträdande rektor. En särskild förskolechef har tillsatts. Det har förtydligat ansvaret för
förskolan. Bildningschefens möjligheter att följa upp både elevers och lärares prestationer har
förbättras genom inköp av nya IT-funktioner, ett resultat av vår påverkan. Vi har direkt deltagit i en
skolintern arbetsgrupp som arbetat med att ta fram förslag till förbättringar. I budgetarbetet har vi
drivit på och bidragit till, att fler specialpedagoger kunnat anställas, framför allt i förskolan.
Andra förbättringsåtgärder som vi stöttat är utbyggnaden av skolhälsovården, där skolsköterskan
fått utökad tjänst och en skolpsykolog anställts. Vi har också stött bildandet av ett elevhälsoteam,
som samlat resurserna på området. Vi har varit positiva till den sammanslagningen av
Bildningsutskottet och Socialutskottet som skett från och med årsskiftet. Det bidrar till ett tätare
samarbete runt skolsociala frågor. Vi har deltagit i studiebesök vid andra skolor. Det har gett impulser
till fortsatt förbättringsarbete. Den satsning som nu görs i förskolan för att säkerställa, att alla barn
lär sig läsa tidigt har vi ställt oss bakom helt och fullt.
Det återstår förstås mycket att göra, inte minst att förstärka fritidshemmens möjlighet att ge stöd för
läxläsning. Troligen skulle det vara till fördel, om alla årskurser kunde placeras i Kyrkbacksskolan. För
det krävs en utbyggnad av den skolan. Ett grundläggande förbättringsarbete är dock gjort och det är
nu skolans pedagogers tur, att föra förbättringsarbetet vidare. Skolinspektionens granskning av
kommunens skolor välkomnar vi, eftersom det ger ytterligare impulser till förbättringsåtgärder. Synd
bara att det gjordes så sent. Skolan skulle ha haft större nytta av besöket, om det gjorts för ett par år
sedan.
Goda och fullständiga skolbetyg är helt nödvändiga för att man ska kunna ta sig in på en allt mer
krävande arbetsmarknad. Ansvaret för detta ligger tungt på kommunerna och de folkvalda, men
pedagoger och föräldrar har också ett stort ansvar för ett lyckat resultat. Vi har drivit på för att få
igång ett grundläggande förbättringsarbete. Resultatet kommer att synas på betygen i klass 9 om
några år, förutsatt att förbättringarna får fortsätta att verka fullt ut. Skolans resultat ska bli bättre.
Det har Ljusnarbergs barn och ungdomar rätt att kräva. Vi kommer att arbeta för fortsatta
förbättringar!
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