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Fredagen 12 juni 2015. En dag att minnas för de cirka 780 ungdomar som i år tog studenten vid Luleås kommunala och fristående
gymnasieskolor. Det här glada gänget sprang ut från Språklådan i kvarteret Hackspetten denna minnesvärda dag. Foto: Frank Rizo

Vårt Luleå Nr 3 • 2015

Innehåll
Framtidens skola
Skolan i Luleå står inför stora utmaningar. Många lärare går i pension
de närmsta åren samtidigt som allt för få nya lärare tillkommer. En
lärarlegitimation har införts som ställer nya krav. Ökad befolkning
och nya bostadsområden är andra faktorer i skolans pussel.
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För att hantera utmaningarna beslutade kommunfullmäktige i juni
om en målbild för framtidens skola. Nu pågår ett intensivt arbete
med att se över skolstrukturen, såväl innehåll som byggnader.
Nästan hela det här numret handlar om det arbetet och hur några
av de inblandade tänker.
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medarbetare

”Jag vill utveckla
skolans mat
ännu mer”

Sven Uusitalo, skolkock
Sven Uusitalo går igång på mat direkt när
man pratar med honom. Han älskar att
laga mat, speciellt att laga mat för barn.
Det syns tydligt att han vid 54 års ålder har
hamnat rätt i Alviksskolans kök.
Sven Uusitalo har varit i hotell- och restaurangbranschen i 35 år. Han har jobbat runt
om i Sverige, men också i Norge och Spanien.
Han har varit delägare i fyra hotell och haft
egen rörelse. Senast var han hotell- och
restauranglärare i Övertorneå.
– Jag sökte jobb i Luleå för att jag var
väldigt trött på att veckopendla och familjen
var alltid lite orolig. Det var min fru som
föreslog att söka ett jobb i skolan.
White guide-nominering
Han började i januari i år och har verkligen
rivstartat som skolkock i Alvik. Efter bara
fem månader i skolans kök blev han i maj
nominerad till Årets skolkock som restaurangguiden White guide utser. Om han blir
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Årets skolkock, får han en extra present
eftersom han fyller 55 samma dag som
prisutdelningen i september. Men om han
inte får priset?
– Då jobbar jag vidare och utvecklar skolans mat ännu mer. Jag älskar att laga mat
och jag är rädd för stagnation. Ju mer vi
kan utveckla vår och kommunens matfilosofi här på skolan desto roligare blir det.
Sven Uusitalo har varit med om många
trender inom matlagning under sina år i
branschen. Från när köket var strikt uppdelat i kallskänka, patisseri och kock till när
det nya franska köket blev poppis.
– Nu är vi inne i den klassiska trenden,
man går tillbaka till rötterna och den
ursprungliga maten med goda råvaror och
rena smaker. Och den förespråkar jag. Jag
vill jobba mera med rena smaker utan att
döda den med kryddor.
När Luleås skolor har pytt i panna på
menyn så är den i Alvik vegetarisk, med

potatis, lök, gröna bönor, kikärtor, två
sorters paprika och spiskummin, ingefära,
curry, salt, peppar. Därtill en kall sås med fil
och persilja.
Olika tiders skolmat
Sin egen skolmat minns Sven som ganska
oinspirerande. Det var pölsa, isterband och
leverstuvning.
– Jag gick ut grundskolan 1976. Den tiden förstörde man maten mer eller mindre.
Personalen hade inte alltid utbildning och
var kanske inte heller så intresserad av
matlagning.
På Alviksskolan har eleverna inflytande
över maten. Elevrådet, där en representant
från varje årskurs är med, får önska sig en
dessert per månad. Och under hösten är
det tänkt att eleverna ska plocka bär som
blir dessert i skolan.
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Matmarknaden
tillbaka i centrum

Hållbarhetsvecka
14-20 september

Den internationella matmarknaden intar
Storgatan 1-5 september. Utställare från
minst 15 länder kommer att sälja matdelikatesser, dryck, godis och en del annat.
Matmarknadens tidigare besök i Luleå
har lockat mycket folk till centrum med
långa köer till de olika matstånden.

”Hållbar vardag” är temat för årets Hållbarhetsvecka 14-20 september. Veckan
arrangeras av Nolia i samarbete med en
mängd aktörer i Norrbotten och Västerbotten. Luleå kommun är en av medarrangörerna. Här några evenemang under veckan.

• Cirkulär ekonomi. Konferens om resurshushållning. Kulturens hus, 16 september
kl 09-16.

Skördefestival i
Stadsparken
Norrbottningarnas mat kommer till
mycket stor del utifrån. Enligt en beräkning motsvarar ”importen” av livsmedel
till länet fyra miljarder kronor per år.
För att stärka det lokalproducerade och
slå ett slag för landsbygden ordnas en
skördefestival i Stadsparken lördag 19
september. Festivalen inleds på förmiddagen och pågår fram till midnatt.
Initiativtagare är Nordansmak som
bjudit in lokala mathantverkare, odlare,
kulturarbetare med flera.

• Gamla prylar får nytt liv. Utställning på
stadsbiblioteket 14-20 september.

• Lantbrukets framtid. Elever från Grans
naturbruksgymnasium. Landstingshuset,
17 september kl 12-13.

Kulturnatt 12 september
Boka in lördag 12 september. Då är det
dags för Kulturnatten i Luleå. Eftersom det
är tioårsjubileum laddar arrangören Skådebanan lite extra. Över 100 medverkande är
anmälda men programmet är i skrivande
stund inte klart.
Även om det heter Kulturnatten inleds
aktiviteterna redan mitt på dagen. Liksom
tidigare år blir det massor av olika scener i
centrum.

• Ärtsoppa i Forsnäs. Bjurådalens bygdegård, 17 september kl 16.30-18.30.
• Hållbar Morgonrock. Fem föreläsningar
med olika teman. Vetenskapens hus, 18
september från kl 08.
• Återvinningsdagen. Öppet hus på alla
återvinningscentraler i Luleå kommun.
19 september kl 09-16.
• På stan utan bil. Diverse aktiviteter på
Storgatan och i Stadsparken. 19 septem
ber kl 11-15.

En fest för konsten och litteraturen
Taiteen ja kirjallisuuden juhla!
För elfte gången är det dags för Luleås stora bok- och konstfest. I år kommer
totalt ca 50-60 författare, konstnärer och andra kulturskapare till Kulturens hus.
Bok & Bild drogs igång av författaren May
Larsson och konstnären Aina Rönnbäck och
blev snabbt en av Luleås stora festivaler.
Festen inleds fredag 23 oktober med en
berättarkväll med överraskande inslag.
Ebba Witt-Brattström visar upp sin begåvning som ståuppare. Mikael Niemi och
Lars Pettersson berättar historier. Den finsksamiska duon Märät Sepikkät gör musik
och satir. Konstnärsduon Carl Michael von
Hausswolff och Leif Elggren kommer att
överraska.
Lördag 24 fortsätter det från kl 11. Och då
är allt gratis! Man kan möta författare som
Anna Jörgensdotter, Maja Hagerman, Erik
de la Reguera, Henrik Berggren, Katarina

Kieri och många fler. Eller konstnärer som
Helene Billgren, Katarina Pirak Sikku och
Britta Marakatt-Labba. Besökare kan också
delta i workshops, skapa text och musik
med rapparen Cleo eller bilder tillsammans
med Galleri Lillasyster
Lördagen avslutas med en poesibar med
tangoorkester i loungen i Kulturens hus.
Tema Finland – Suomi Teema
I år finns också flera gäster från Finland
och en del program kommer att vara på
finska. Författarna Maria Peura, Paula Vartiainen och Milla Ollikainen samt konstnärerna Salla Tykkä, Harri Pälviranta och
Esko Männikkö är några av dem.

Ebba Witt-Brattström
Foto: Sara Mc Key

Katarina Kieri
Foto: Maria Annas

Erik de la Reguera
Foto: Roger Turesson

Helene Billgren
Foto: Bengt Alm
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– Vi måste tänka
nytt om skolan
Socialdemokraten Carina Sammeli är Luleås ledande skolpolitiker.
Sedan årsskiftet är hon ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
– Luleå har ett gott rykte i Skolsverige men vi måste fortsätta
simma framåt.
Carina Sammeli inleder intervjun med att göra
en snabb sammanfattning av läget:
– Vi har fler elever på väg in, stora pensionsavgångar, svårt att rekrytera och hårdare krav
på behörighet för lärare.
– Så det finns två val. Antingen plåstra och
laga eller göra något mer långsiktigt. Hur vill
vi att skolan ska se ut om tio år?
Skolan har förändrats en hel del sedan hon
själv gick i grundskolan på 80- och 90-talen i
Karlstad. Nu har hon själv barn i förskola och
grundskola och kan jämföra.
– Det är ofta flera vuxna i en klass. Vi har
digitaliseringen, mobiltelefoner är numera
självklara. Läraryrket har förändrats och samhället ser annorlunda ut med många flerspråkiga barn.

full större. Vår ingång är inte större klasser
men vi tror på lite större enheter, hur många
vågar jag inte sia om. Det behövs ungefär tio
olika lärarbehörigheter på låg- och mellanstadiet och arton på högstadiet.
– Vår skolstruktur är gjord för en annan tid.
Vi får lägga mycket pengar på kringtjänster. Vi
har till exempel många kök och där ställs det
numera väldigt höga krav.
– På större enheter är det lättare att inrätta
heltidstjänster som i sin tur underlättar rekryteringen. De flesta vill ju ha heltider. Det
är också en fördel att ha kollegor med samma
behörighet som kan stötta varandra.
– Hela Sverige har samma problem. Mina
kollegor runt om i landet filar på ungefär
samma lösningar.

Handlar inte om pengar
Carina Sammeli anser att skolan i Luleå håller
hög klass.
– Luleå har väldigt gott rykte i Skolsverige
och Skolinspektionen har gett oss bra betyg.
Grundskolan är bland de tio procent bästa.
Men gymnasieskolan behöver bli ännu bättre.
Att klara sin gymnasieutbildning är en vattendelare men tyvärr hoppar många av.
Hon betonar att de förändringar av skolstrukturen som nu planeras inte handlar om
brist på pengar utan framför allt om brist på
behöriga lärare.
– Jag har besökt många skolor och det finns
ett återkommande problem: lärarbristen. Det
är svårt att få sökande till fasta tjänster och vi
är beroende av pensionerade lärare som hoppar in som vikarier.
– Vi måste fråga oss hur vi ska ge lärarna de
bästa möjligheterna att undervisa. Då tror jag
att vi behöver fler yrkeskategorier, skolvärdar till exempel. Vi behöver värna om mötet
lärare-elev.
Carina Sammeli menar att det är nödvändigt
att tänka nytt kring skolan, både när det gäller
innehåll och den organisatoriska strukturen.
Även om det inte handlar om besparingar
behöver skolan samla resurserna. En del av
nytänkandet är färre skolor.
– Vi har många små skolor och bara en hand-

Nya skolor behövs
Befolkningsförändringar och nya stadsdelar
påverkar också skolan i hög grad.
– Ja, vi behöver bygga nya förskolor och skolor där människor bor. Ibland handlar det om
att bygga om eller lämna vissa lokaler.
Carina Sammeli är bekymrad över de relativt
stora skillnaderna mellan olika grundskolor i
Luleå. Målet om en likvärdig skola är viktigt.
– Vissa elever behöver mer av olika anledningar. Vi försöker kompensera med mer
resurser till skolor där behoven är större, men
kanske måste vi göra ännu mer.
– Självklart ska den svenska skolan vara
bäst. Den ska bidra både till ett gott liv för den
enskilde och till att Sverige utvecklas.
– Jag möter inte en skola i kris när jag är ute.
De flesta eleverna är nöjda och glada. Men
den svenska skolan är dålig på att klara de tio
procent svagaste eleverna.
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Möten med föräldrar
Senare i höst presenteras förslaget till ny skolstruktur (se nästa uppslag). Personal, föräldrar
och övriga medborgare kommer att få tillfälle
att diskutera och lämna synpunkter. Carina
Sammeli räknar med en intensiv höst med
många möten.
– Det är bra att man är engagerad i sin skola!
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”Vi måste fråga oss hur vi
ska ge lärarna de bästa
möjligheterna att undervisa.”

Luleås
framtida
skola
Kommunfullmäktige fastställde i juni
i år målbilden för framtidens skola.
Skolchef Karina Pettersson-Hedman
förklarar här bakgrunden till målbilden.
• Skolan i Luleå ska vara en modern och
attraktiv skola bemannad med behöriga
och kompetenta lärare som garanterar utbildningskvaliteten. Det ska vara en trygg
skola med många vuxna och med skolsköterska, kurator och specialpedagoger
nära barnen. För att kunna erbjuda detta
behöver kommunen se över både skolans
innehåll och struktur.
• Skolan i Luleå är en välskött skola som
håller hög kvalitet i jämförelse med övriga
landet. Men skolan står också inför stora
utmaningar som ställer nya krav på den
kommunala skolans struktur och innehåll.

Luleå Pride brukar ha tur med vädret.

• Den största utmaningen är lärarbristen
som beror på stora pensionsavgångar. En
tredjedel av Luleå kommuns pedagoger
går i pension inom tio år.
• En faktor som påverkar rekryteringen av
lärare är legitimations- och behörighetskraven. De innebär att lärare ska vara behörig
i ämne och årskurs för att få tillsvidareanställas, självständigt undervisa och sätta
betyg. Till detta kommer att alldeles för få
väljer att utbilda sig till lärare.
• En annan viktig aspekt är att Luleå växer
med målet 10 000 nya Luleåbor. Nya bostadsområden medför behov av nya förskolor
och skolor.
• I den hårda konkurrensen om behöriga
och legitimerade lärare blir det allt viktigare att vara en attraktiv arbetsgivare. En
framgångsfaktor är att kunna erbjuda en
bra arbetsmiljö, heltidsanställningar och
kollegor att samverka med.

Carina Sammeli är ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
Det stora bekymret är lärarbristen menar hon.
Foto: Susanne Lindholm.

• Målbilden Framtidens skola har elevernas
bästa och undervisningens kvalitet i fokus.
För att kunna erbjuda en fortsatt hög kvalitet behöver vi se över såväl innehåll som
byggnader. Dagens skolstruktur är ett arv
från en tid då Luleå fortfarande var en
mindre stad. Den behöver ses över och
moderniseras.
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Ny skolstruktur för ett
växande Luleå
Luleå kommun står inför stora utmaningar vad gäller skolan.
Lärarbristen samt att Luleå växer ställer nya krav på både skolans
struktur och innehåll. Ett förslag till ny skolstruktur kommer att
presenteras under senare delen av hösten.

I juni antog kommunfullmäktige förslaget
till målbild för framtidens skola. Nu pågår
ett arbete med att se över innehållet och
de grundläggande principerna för skolan.
Som en del i arbetet ingår också en översyn
av grundskolans lokaler.
– Idag har vi många små skolor vilket är
ett arv från en tid då Luleå fortfarande var
en mindre stad, säger Carina Lundström
som arbetar med strategiska lokalfrågor.
– Nu när Luleå växer behöver vi se över
strukturen och anpassa den efter dagens
förhållanden och framtidens behov.
Kommunen arbetar kontinuerligt med att
analysera befolkningsprognoser för att i
god tid kunna planera för behovet av förskolor och skolor. Nu intensifieras det
arbetet. Man ser över lokalernas skick och
kapacitet för att ta emot elever och möjligheten att bygga om eller bygga till.
– Skolan behöver finnas där eleverna
finns. Luleå växer samtidigt som det råder
stor brist på lärare. Det ställer nya krav på
skolstrukturen. Genom att samla eleverna
till färre enheter behöver pedagoger och
andra inte åka runt lika mycket. I stället kan
vi bygga ut befintliga skolor eller bygga nya

i de områden där det finns flest elever.
Syftet är inte att minska ytan per elev utan
att vi tillvaratar våra pedagogresurser på
bästa sätt.
Målet är en bra arbetsmiljö
En del områden kommer att påverkas,
andra inte. När förslaget till ny skolstruktur
presenteras, vilket blir under senare delen
av hösten, kommer det att framgå vilka
områden som berörs av förändringarna. I
samband med det kommer det också att
finnas möjligheter att lämna synpunkter.
Carina Lundström är medveten om att
förändringar kan skapa oro. Men hon säger
att målet är att skapa en bra arbetsmiljö för
både elever och lärare och att göra det så
smidigt som möjligt för alla.
Hon nämner också Tallkronanskolan som
en förebild för framtidens skola. Skolan som
beräknas vara klar för inflyttning hösten
2017 blir en av Luleås största grundskolor
med plats för 500 elever från förskoleklass
till årskurs sex. Här är ambitionen att skapa
en flexibel skola som rymmer alla de mötesplatser som ett modernt lärande ställer
krav på.

Elevhälsa en
Skolans kärna är lärande. För
att främja lärandet och elevernas
utveckling finns flera stödfunktioner.
Elevhälsan är en av dessa.
Det som tidigare var elevvård och skolhälsovård heter numera elevhälsa. Inriktningen har samtidigt ändrats till hälsa i vid
mening. Elevhälsan ska framför allt arbeta
förebyggande och hälsofrämjande.
Elevhälsan i Luleå består av två delar:
lokala elevhälsoteam och en central elevhälsa. De lokala teamen består av skolkuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger och
speciallärare.
På centrala elevhälsan finns drygt 30 olika
specialister, bland annat pedagoger med
olika inriktningar och psykologer. Vi träffar
några av dem i deras lokaler på Kronan.
Kerstin Wiklund är chef för verksamheten,
Eva Bodin är specialpedagog med inriktning
mot tal och språk och Lis-Marie LarssonMalmquist är medicinskt ansvarig skolsköterska.
– Elevhälsa börjar i klassrummet, säger
Kerstin Wiklund. Vi är en stödfunktion åt
rektorerna. Vi ska tillföra kompetens till
skolorna så att rektorerna kan fatta bra beslut
om åtgärder kring barnen.
– Forskningen har visat att en bra elevhälsa är en framgångsfaktor och en nyckel
till lärande, säger Eva Bodin.
Stora behov på skolorna
Trion berättar att trycket är stort på centrala elevhälsan.
– Många får stöd men vi räcker inte till.

Tidplan för Framtidens skola 2015-2016
Tjänstemän och politiker
fastställer bärande principer
för Framtidens skola.

Målbilden Framtidens
skola fastställd av
kommunfullmäktige.

maj

juni

juli

augusti

september
Samtal med elevråden.

Skolans medarbetare arbetar
med Framtidens skola.
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framgångsfaktor
Eva Bodin är specialpedagog
inom tal och språk vid centrala
elevhälsan. Hon är ofta ute på
olika skolor i kommunen.
Här träffar hon en elev på
Hemängsskolan.
Foto: Susanne Lindholm

Det kan ibland bli långa väntetider.
Utöver förstärkt elevhälsa önskar Kerstin
Wiklund och hennes kolleger en mer samlad
skolstruktur. Det skulle underlätta deras
arbete.
– Vi åker runt till alla enheter och det blir
mycket tid i bilen. Det gäller även de lokala
teamen.
Ett växande problem är psykisk ohälsa
bland ungdomar.

– Vi ser genom våra hälsoenkäter att det
ökat successivt sen 2006, säger Lis-Marie
Larsson-Malmquist. Så ser det ut i hela
Sverige.
– Det är en stor folkhälsofråga som vi
måste jobba väldigt systematiskt med. Vi
skulle vilja ha livskunskap på schemat.
Som så många andra inom skolan har
centrala elevhälsan diskuterat hur framtidens skola i Luleå bör se ut.

Underlag för fortsatt arbete med
framtidens skolstruktur presenteras.
Möten med vårdnadshavare
och medborgare.

oktober

Politiken möter intressenter.

november

december

– Det är viktigt att lärmiljön anpassas efter
allas olikheter så att den blir tillgänglig för
alla elever. Det handlar om allt från hur
lokalerna är utformade till hur man stärker
språket i olika åldrar.
– Vi har bra kompetens inom elevhälsan
men vi vill bli resursstarkare. Elevhälsan i
Luleå ska bli en nationell förebild!

Förslag till förändrad skolstruktur lämnas till barnoch utbildningsnämnden.

Beslut i barn- och
utbildningsnämnden.

januari 2016

februari 2016

Återkoppling av inkomna
synpunkter till intressenter,
föräldraråd med flera.
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Ljus framtid för
lärarstudenter
Dagens lärarbrist hänger nära samman med att antalet
nyutbildade lärare under lång tid varit för litet. Men nu
är det allt fler som söker till landets lärarutbildningar.
Vi har träffart två Luleåbor som läser till lärare vid
Luleå tekniska universitet.

Maja längtar efter en egen klass
Maja Lundmark har ett år kvar av sin
utbildning och längtar redan efter att få
ta sig an en egen klass. Hon läser till
grundlärare med inriktning mot förskoleklass och årskurserna 1-3.
– Det sa bara klick!
Så förklarar Maja hur hon bestämde sig
för att bli lärare. Efter gymnasiet anmälde
hon sig som vikarie i skolan och på fritids.
– Min mamma är lärare och hemma vid
köksbordet har vi genom åren ofta pratat
skola. Hennes positiva bild av läraryrket
har säkert påverkat mig, men själv hade

jag nog ändå tänkt mig något annat yrke.
Men så en dag när jag vikarierade i skolan
sa det bara klick.
Nu har Maja läst tre av fyra år på lärarutbildningen och vet absolut att hon har
hittat rätt.
– Jag trivs bra med min utbildning på
universitetet. Vi har bra lärare och det är
värdefullt att träffa klasskamraterna regelbundet för att diskutera och reflektera kring
pedagogik och annat. Men det är minst lika
viktigt att komma ut i verksamheten, att få
en koppling mellan
teori och praktik. Jag har haft bra handledare när jag varit ute på praktiken. Fram till

nu har jag hunnit vara ute i förskoleklass
och i en årskurs 2.
– Många av lärarna jag har träffat känner
sig stolta över sitt yrke och är glada över att
jag har valt att bli lärare. De har delat med
sig av sina erfarenheter men också tagit
tillvara mina tankar och idéer. Jag har förstått att de tycker att lärarstudenter ute på
praktik fungerar som en vitamininjektion.

”Många av lärarna jag
har träffat känner sig
stolta över sitt yrke.”
Utrymme att utvecklas
Maja vet ännu inte om hon kommer att
stanna kvar i Luleå när hon är klar med
utbildningen.
– En fördel med yrket idag är att det finns
en stor arbetsmarknad, i hela landet är det
brist på legitimerade och behöriga lärare.
Det viktigaste för mig är att få bra kollegor,
att det finns väl fungerande arbetslag och
en rektor med ett bra ledarskap. Då finns
utrymme att utvecklas, både enskilt och
gemensamt.
Maja säger att många lärare efterlyser fler
vuxna i skolan och att elevhälsans resurser
finns på plats.
– Jag vill att den skola jag ska arbeta på
erbjuder en bra och trygg arbetsmiljö. Då
kan jag som lärare lyckas med mitt uppdrag – att ge mina elever de bästa förutsättningarna för ett livslångt lärande.

Från frivillig läxhjälp i Rosengård till lärarstudent
Majki Björkén bytte studierna i statskunskap mot lärarutbildning i Luleå.
Under studietiden i Skåne ställde Majki
upp som frivillig läxhjälp i Rosengård.
Där och då förstod hon att det var
lärare hon skulle bli.

Majki Björkén var läxhjälp till barn i årskurserna 4 – 6 i Rosengård i Malmö, en miljö
med stor etnisk och kulturell mångfald.
– Det var en fantastisk känsla att få uppleva hur barn lär sig och utvecklas, att få
vara delaktig i att ”poletten trillar ner”. Då
fick jag förståelse för att det ställs särskilda
krav på pedagogerna för att möta upp
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elevernas individuella förutsättningar. En
skicklig lärare kan göra skillnad. Den utmaningen kände jag att jag var beredd att
ta. Jag har inte ångrat mig en sekund!
Klassrumspraktik första året
Majki har avslutat det första av totalt fyra
utbildningsår. Hon har redan haft sin första
verksamhetsförlagda utbildning. Särskilda
handledare tar hand om studenterna när
de kommer ut i skolorna för att praktisera.
– Det är jätteviktigt att tidigt få komma ut
i skolan och pröva på att tillämpa de pedagogiska teorierna. Under en femveckorsperiod finns det tid att både få en bild av
lärarjobbet och att diskutera frågor som
kan dyka upp.

Majkis första praktikperiod var på Hertsöskolan.
– Jag blev väl mottagen av alla. Min handledare är en riktig eldsjäl och jag fick möjlighet att testa mina teoretiska kunskaper
samtidigt som jag fick öva praktiskt i klassrummet. En reflektion jag gjorde var att
handledarna ute på skolorna skulle behöva
vara fler.

”Jag tycker det är roligt
och det känns viktigt att
vara ute så mycket som
möjligt i skolan.”

Vårt Luleå Nr 3 • 2015

Maja Lundmark är snart färdig lärare och eftertraktad på arbetsmarknaden.
Foto: Susanne Lindholm

Majki har under studietiden anmält sig
som vikarie.
– Jag tycker det är roligt och det känns
viktigt att vara ute så mycket som möjligt
i skolan. Även om lärarutbildningen innebär heltidsstudier finns det utrymme att nu
och då gå in som vikarie. Mitt första vikariat fick jag i samma klass på Hertsöskolan
där jag precis varit på praktik, jättekul!
Hur ser hon då på framtiden för sig själv
och för skolan?
– Jag känner stor tillförsikt. Idag är bristen
på lärare stor och därför tror jag att jag kommer att få en fast anställning som lärare när
jag tagit min examen. Gärna i Luleå som
jag upplever vara en socialt gynnad stad och
där skolan fungerar bra. Min erfarenhet av

att ha vuxit upp och gått skola i Luleå är
att det finns goda möjligheter att ge alla
elever likvärdiga förutsättningar.
– När jag kommer ut och ska arbeta som
lärare vill jag arbeta integrerat tillsammans
med mina elever och kollegor. Att vi tillsammans ”drar varandra framåt” mot målen.

Majki Björkén är uppvuxen i Luleå
och vill gärna arbeta som lärare här
när hon är klar med utbildningen.
Foto: Susanne Lindholm
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Detta gör Luleå kommun
för att möta lärarbristen
Sverige står inför en lärarbrist på 65 000 lärare de kommande
tio åren. Stora pensionsavgångar, krav på lärarlegitimation och
godkänd behörighet gör att det blir svårt att fylla tomrummen.
Så här planerar kommunen att möta situationen.
Konkurrensen om lärare är stor runt om
i landet. En framgångsfaktor för att både
locka nya lärare och behålla befintliga är
att kunna erbjuda en bra arbetsmiljö, heltidsanställningar och kollegor att samverka
med. För att lyckas rekrytera lärare i den
omfattning som behövs arbetar Luleå kommun med att vara en attraktiv arbetsgivare.
Här svarar Anette Johansson, personalchef
på barn- och utbildningsförvaltningen, på
hur kommunen tänker hantera lärarbristen.
En tredjedel av Luleås pedagoger går i
pension under de kommande tio åren.
Varför har inget gjorts tidigare?
– Det har gjorts ett arbete under lång tid.
Det som har gjort situationen mer extrem
nu är kravet på behörighet och lärarlegitimation i kombination med pensionsavgångarna. Och att det är så få som utbildar
sig till lärare.
Vad gör ni för att få fler lärare till skolan
i Luleå?

Staben 3 % (exkl IT-avgifter, program)
Serviceenheten 7 %
Förskola 29 %
Grundskola 46 %
Gymnasieskola 15 %

Så här fördelas kostnaderna mellan
de stora verksamheterna.
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– Vi jobbar på många olika plan. I september ska vi presentera ett förslag för barnoch utbildningsnämnden på vilka konkreta
satsningar vi vill göra. Många förslag är
kopplade till pengar och politiska beslut så
därför tar det lite tid innan vi kan genomföra det.
– Men vi gör redan en hel del. Vi har ett
nära samarbete med Luleå tekniska universitet och jobbar på olika sätt för att skapa
goda relationer med lärarstudenterna. Ett
exempel är att vi erbjuder verksamhetsförlagd utbildning på våra skolor som en del
av utbildningen, vilket har varit mycket
omtyckt av studenterna. Vi är också ute
och möter blivande lärare på mässor och
liknande runt om i Sverige. Det är ett sätt
att visa upp Luleå kommun som arbetsgivare och skapa intresse för vår kommun.
– Luleå kommun är med i nätverket ”Fler
män i förskolan” som jobbar för att få fler
män och en jämnare könsfördelning inom
förskolan.

– En annan viktig del är att utveckla och
jobba med den interna organisationen. Det
handlar om att skapa goda förutsättningar
för alla medarbetare och att fortsätta se
lärarna som en prioriterad grupp.
Hur gör man läraryrket mer attraktivt?
– Att kunna erbjuda heltidsanställningar
är viktigt. Lärarna vill ha heltidstjänster
och man vill vara på en skola, inte behöva
åka mellan flera skolor som idag. En förutsättning för det är skolor med tillräckligt
stort elevunderlag.
– Lönen är självklart viktig. Vi kommer
även fortsättningsvis att satsa på karriärtjänster och införa fler förstelärare. Fler
kompetenser inom skolan är något som
många efterlyser och det kommer vi att
se över i och med arbetet med Framtidens
skola.
Vad gör ni för att uppmuntra lärare som
saknar behörighet att vidareutbilda sig?
– Vi är t ex generösa med tjänstledighet
för studier. Ett sätt att vidareutbilda sig är
genom Lärarlyftet som är ett statligt finansierat projekt för lärare som vill bredda sin
behörighet eller som vill läsa till speciallärare inom särskola.
Vad gör ni för att uppmuntra lärare att
arbeta kvar efter fyllda 65 år?
– Vi har redan idag många pensionerade
lärare som vikarierar, 20 procent av våra
vikarier är över 65 år. Många vill fortsätta
jobba inom skolan men vill själva välja när
och var.

En ekonomisk utmaning
Skolan är kommunens största verksamhet med 40 procent av budgeten och
2 700 anställda. Nu ökar antalet barn
och elever. Därmed också behovet av
mer personal och nya lokaler.
Barn- och utbildningsförvaltningen har
tidigare brottats med besparingskrav, framför allt till följd av minskade elevkullar.
Sedan ett par år tillbaka ökar åter antalet
elever vilket innebär att det behövs fler
lärare och lokaler.
Nettokostnaderna för hela skolan uppgår
till drygt 1 600 miljoner för 2015. Av detta
står grundskolan för närmare hälften.

Kostnaden för grundskola och gymnasium
ligger på ungefär samma nivå som i andra
större städer räknat per elev. Förskolan i
Luleå har däremot mer resurser per barn.
– Vi har haft en budget i balans sen 2004
och det är vi stolta över, förklarar Ingrid
Lind, chef för ekonomienheten på förvaltningen.
Rätt resurs till rätt elev
– Vår uppgift är också att fördela rätt resurser till rätt elev i både kommunala och
fristående skolor. Vi måste följa upp att vi
använder resurserna på rätt sätt och att vi
uppfyller politikernas mål. Vi jobbar därför
systematiskt med resursfördelningen.
Fördelningen sker inte enbart utifrån
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Allt bättre
resultat
Skolan i Luleå står sig rätt väl
vid nationella jämförelser.
Färsk statistik visar också en
positiv trend.

Många pedagoger går i pension de närmaste tio åren. Luleå kommun arbetar på
flera plan för att rekrytera nya, bland annat män till förskolan.
Hur ser ni på att återinföra vikariepooler?

Vilka ämnen är svårast att få lärare till?

– Det är inget som är aktuellt just nu för
grundskolan. Med de krav som finns kring
behörighet och legitimation är det bättre
att ha personer direkt på skolan som kan
täcka upp vid frånvaro och planeringsdagar istället för att ha stora vikariepooler.
För förskolan där flera områden kan dela
på resurserna kan vikariepooler fungera
bättre. Det är något vi ska se över.

– De svåraste ämnena att rekrytera till är
naturorienterande ämnen, specialpedagoger, moderna språk och även ämnen som
idrott, slöjd och musik. Vi ser tillsammans
med personalkontoret över lönerna för
dessa speciellt svårrekryterade grupper.

antalet elever. För att nå bättre likvärdighet
får en del skolor mer resurser per elev.
Luleås befolkningsutveckling gör att
skolan planerar för uppåt 2 000 fler barn
och ungdomar om tio år. Det innebär också
behov av nya förskolor och skolor, ombyggnader etc. Idag uppgår lokalkostnaderna till 240 miljoner kronor för samtliga
verksamheter.
– Ett mål är att lokalkostnadernas andel
av budgeten inte ska öka. För att kunna
finansiera skolans behov måste vi använda
resurserna rätt och fortsätta att effektivisera och omprioritera. Vi vill prioritera
personalen, inte lokalerna.
– Vi måste redan nu planera och vidta
åtgärder för att även i framtiden klara vårt

uppdrag. Det innebär bland annat att skolan måste se över befintlig lokalstruktur.
Lärarlöner och datorer
Pengar behövs också till andra satsningar,
bland annat på att höja lärarlönerna för att
öka yrkets attraktivitet.
Det pågår också en stor satsning på
digital teknik. Alla elever på högstadiet
och i gymnasiet fick senaste läsåret en egen
dator. Ambitionen är att även elever i de
lägre årskurserna ska få egen dator.

Av alla nyckeltal i skolans värld är ett
av de tyngsta meritvärdet för elever
som går ut årskurs 9. Det bygger på
elevernas betyg i 16 ämnen.
Läsåret 2013/14 uppgick meritvärdet till 225,0 för Luleås alla elever i
nian. Det är det 26:e högsta bland landets kommuner. I likhet med övriga
landet har flickor högre meritvärde
än pojkar och fristående skolor högre
värde än kommunala.
89 procent av eleverna i årskurs 9
uppnådde kunskapskraven i alla ämnen. Det ger Luleå plats 19 i Sverige.
Ett ämne som varit i fokus är
matematik. Lokala satsningar har
antagligen bidragit till att 95 procent
av eleverna som lämnar grundskolan
i Luleå numera har minst godkänt i
matematik.
Även i lägre åldrar står sig Luleå
väl. 90 procent av eleverna i årskurs 6
nådde läsåret 2013/14 kunskapskraven i alla ämnen, plats 21 i landet.
Sammantaget hamnar Luleå på
plats 30 av 290 kommuner i rapporten Öppna jämförelser – Grundskola
2015. Det är en tydlig förbättring
jämfört med tidigare.
Många avhopp i gymnasiet
När det gäller gymnasieskolan är
resultatet mer blandat. Många ungdomar hoppar av sin utbildning, men
av de som fullföljer får nästan alla
grundläggande behörighet till högre
studier. Det är dock bara en tredjedel
av Luleås ungdomar som börjar på
universitet eller högskola inom tre år
efter studenten.
Läsåret 2012/13 nådde gymnasieeleverna 14,4 betygspoäng efter avslutad utbildning. Det gav Luleå plats
30 i riket. Flickor har i genomsnitt 1,2
poäng mer än pojkar.
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Högstadieskolan trivs i gymnasiebyn
Residensskolan är en 7-9 skola som ligger mitt i gymnasiebyn.
Skolan har hela Luleå som upptagningsområde vilket innebär att
eleverna aktivt söker sig till skolan.
Rektor Sven-Erik Mohlin och lärarna
Tomas Audhav och Katarina van Deventer
tycker att läget i gymnasiebyn är bra. På
skolan diskuterar man ofta hur man kan
höja kvalitén på undervisningen för att på
så sätt bli en ännu attraktivare skola som
lockar elever att söka till Residensskolan.
Därför är det heller inget konstigt med
att vara med och tycka till om framtidens
skola. Och större skolenheter är inget man
är orolig för.
– Vi lever i ett globalt samhälle idag. Jag
tror att dagens tonåringar mår bra av att
finnas i ett större sammanhang, säger SvenErik. De är vana vid det och utbudet är
större.
– Vi ser att det finns fördelar med att
samla fler enheter nära, som sättet gymnasiebyn är uppbyggd. Man får tillgång till
fler kompetenser och elevhälsan kommer
nära eleverna.
Elevhälsan nämns som en nyckelfunktion
och de är överens om att stödjande insatser
måste sättas in tidigt.

– Många ungdomar mår dåligt, speciellt
unga flickor har det tufft. Idag är elevhälsan utspridd på flera olika mindre skolor
och personalen åker runt mellan dessa. Det
innebär att de bara är enstaka dagar på
varje skola.
Tydligare lärarroll
Hur ska man då göra läraryrket mer attraktivt? Tomas tycker att lärarrollen behöver
bli tydligare.
– Det behövs fler kompetenser i skolan.
Som lärare vill jag ägna min huvudsakliga tid till att undervisa. Men nu tar allt
annat runt omkring mer och mer tid. Du
blir också ifrågasatt på ett annat sätt idag,
det finns en osäkerhet i lärarrollen. Jag
tycker att lärarna måste respekteras mera
för sin pedagogiska kompetens och kunna
bestämma över sin undervisning.
Löneutveckling, en modern organisation
och att få vara med och påverka är andra
faktorer som nämns för att göra läraryrket
mer attraktivt.

– Det är tråkigt att bilden som målas upp
i media är så negativ, säger Katarina. För
det stämmer inte. Vi har ett bra jobb! Det är
fritt och vi jobbar med framtiden.
Snabb förändringstakt
Skolan står inför stora utmaningar och
alla är eniga om att det är viktigt att skapa
förtroende för skolan. Det handlar om kunskapsutveckling, fostran, konfliktlösning
och att alla elever ska uppnå målen.
– Ibland funderar man på om vi gör rätt
saker. Utvecklingen i samhället går så fort
och förändringstakten är enorm. Vi ska utbilda framtidens medborgare och då måste
skolan också hålla en hög förändringstakt,
säger Tomas.
Att utveckla lärmiljön och digitalisera undervisningen är något som Residensskolan
strävar efter och som man tycker ska ingå i
framtidens skola.
Kvaliteten i skolan är viktig och SvenErik funderar på om skolan i Sverige skulle
må bra av att lärarutbildningarna koncentrerades till färre platser i landet.
– Frågan är om vi inte har för många
lärosäten i Sverige. Med färre utbildningsorter skulle vi få en enhetligare utbildning
och högre kvalitet.

Engagemang för framtiden på Hemängsskolan
Hemängsskolan i Sunderbyn är Luleå
kommuns näst största grundskola med
drygt 300 elever från förskoleklass till
årskurs sex. Vi träffade rektor Margareta
Wanhainen och förstelärarna Jaana
Heikkilä och Lena Sandberg för att höra
hur de har jobbat med Framtidens skola
på sin arbetsplats.

Jaana Heikkilä, Lena Sandberg och Margareta Wanhainen på Hemängsskolan har
varit med och tyckt till om framtidens skola. Foto: Frank Rizo.
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– Vi har i arbetslagen diskuterat hur skolan
kan möta framtidens behov. Det har varit
bra diskussioner och många är engagerade
i frågan, säger Jaana och Lena.
Skolans största utmaning är lärarbristen. Stora pensionsavgångar och få som
utbildar sig till lärare gör att det blir svårt
att få tag i tillräckligt många behöriga och
legitimerade lärare till skolorna.
Hur kan läraryrket bli mer attraktivt? Bra
löneutveckling, goda anställningsvillkor
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Residensskolan rektor Sven-Erik Mohlin diskuterar framtidens skola med lärarna Jeanette Olsson, Linda Nordmark
och Elisabeth Strömbäck. Foto: Susanne Lindholm.

och rimliga arbetstider nämns. Trion på
Hemängsskolan lyfter även fram behovet
av fler kompetenser i skolan.
– Det behövs fler vuxna i skolan. Bygg ut
elevhälsan och anställ administratörer som
kan stötta lärare och rektorer. Då blir det
mer kvalitet i skolan och lärarna får i större
utsträckning ägna sig åt undervisning. Det
gynnar framförallt barnen men gör även
läraryrket mer attraktivt.
– Sen är det viktigt att vi i skolan verkligen tar hand om lärarstudenterna som
gör praktik och nyexaminerade lärare som
börjar jobba hos oss.
– En annan viktig sak för framtidens
skola är att hänga med i den tekniska utvecklingen.
Fortbildning behövs
De efterlyser även fler karriärmöjligheter
för pedagoger. Förstelärartjänster är ett steg
på vägen. Det blir en form av pedagogisk
ledare som kan stötta rektorerna. Lena flikar

in att man som lärare skulle vilja ha möjlighet till fortbildning med jämna mellanrum.
– Vi behöver ”fylla på” för att kunna lära ut.
Ett sätt att locka fler att välja läraryrket
kan vara att ha olika typer av lärartjänster.
Som lärare brinner man för att jobba med
barnen men yrket har ändrats till att omfatta så mycket mer än undervisning. Det
är mycket planering, dokumentation och
administration som tar tid. Och lärare är
olika, vissa vill koncentrera sig på den egna
undervisningen, medan andra även vill
jobba med övergripande skolutveckling.
Rektor Margareta Wanhainen betonar
elevhälsans betydelse.
– Vi måste sätta in tidigt stöd till barnen
istället för att vänta och sätta in stora resurser
i tonåren.
Luleå som nationell förebild
Margareta är stolt över skolan i Luleå och
tycker att det görs mycket bra. Men hon
säger också att man måste fortsätta tänka

framåt och hela tiden sträva efter att bli
ännu bättre. Hon håller med om att skolan
i Luleå är en nationell förebild.
– Ja det gör jag. När jag är på konferenser
så får jag ofta höra att man spanar lite extra
på Luleå.
Rekommenderar läraryrket
Alla tre trivs med sitt arbete och skulle utan
tvekan rekommendera en ung blivande
student att välja läraryrket.
– Att veta vilka förmågor våra elever behöver i framtiden och kunna ge dem det är
en utmaning. Men spännande! Det handlar
om att utveckla motivationen, självständigheten, kreativiteten, samarbetsförmågan
och modet i varje barn.
– Vi jobbar med framtiden. Det är en
speciell känsla att få vara med och se barnen utvecklas, aha-upplevelsen hos eleven
när han eller hon hittar rätt nyckel. Man
får så mycket tillbaka från både barn och
föräldrar.
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Både kunskap och kreativitet behövs

hoppat av. Det handlar inte bara om löner
utan också om att kunna göra ett bra jobb.
Lärare vill vara del av elevers utveckling,
inte vara upptagna med att dokumentera
och administrera.
– Läraryrket kräver stor koncentration,
det är inget åtta-till-fem-jobb. Det är viktigt
att lärarna får tid för återhämtning och
fortbildning. Man behöver också få stöd i
jobbiga klasser.

inför framtiden att skillnaderna mellan
eleverna växer och att vi tappar så många.
Vi behöver satsa mer på barn som har det
svårt och ge nyanlända en bra start.
– Det krävs arbete för att lära sig något
och det är ju inte alltid roligt. Men när man
väl lärt sig är det kul.
Vad gäller skolors storlek vill Inger Karlefors inte heller vara kategorisk.
– Det som är viktigt är hur det är organiserat. Man kan ha en stor skola som består
av mindre enheter. Men det behövs en fast
punkt och tydliga ramar.
– Små barn behöver en trygg omgivning
men alla små klasser är inte bra. Alla elever
behöver dock synas och känna tillhörighet.

Konst och kreativitet
Inger Karlefors är kritisk till dagens betoning av mätbara kunskaper.
– Åter igen, det behövs både och! De
estetiska ämnena behövs också, annars blir
skolan urtråkig för en del. Vad är naturvetenskap och teknik utan ett humanistiskt
sammanhang? Konst och kreativitet främjar
även naturvetenskap och matematik.
– Luleå kommun kanske borde satsa på
att bli en nationell förebild när det gäller
kreativa ämnen?
– Men visst, kunskap är makt. Massutbildningen har varit en fantastisk grund
för det svenska samhället. Det är oroande

Allt längre i skolan
En långsiktig trend är att vi utbildar oss allt
längre. Allt fler arbeten kräver akademisk
examen. Kommer trenden att fortsätta?
– Akademiska betyg har en begränsning,
likformighet är inget bra. Jag tycker att man
ska uppvärdera det praktiska.
En annan stark trend är den nya teknikens
utbredning.
– Ja, den trenden lär fortsätta men IT
måste sättas in i sitt sammanhang. När är
datorn ett bra läromedel? Förmågan att
kunna bearbeta information och formulera
sig behöver utvecklas, såväl på nätet som
muntligt.

förklarar Sonja Lundmark. Skolan ska
fungera här och nu men också i framtiden.
– Även om vi idag har väl fungerande
skolor i kommunen är många av dem inte
anpassade till de nya krav som ställs på
skolans verksamhet. Därför har det varit
viktigt för oss när vi utformat lokaler och
organisation att som kompass använda
oss av skolans styrdokument och aktuell
forskning kring kunskapssyn och elevers
lärande.

– Vår målsättning har varit att utforma
lokalerna så att eleverna alltid finns i ett
sammanhang, betonar Sonja. De ”små”
sammanhangen ska ge eleverna närhet och
trygghet, även i den stora byggnaden.
– Tallkronanskolan kommer att ha verkstäder och ateljéer för praktiska och estetiska uttryck samt en mini-aula. Dessa blir
tillgängliga för elever i alla åldrar och har
till syfte att främja kreativitet och skapa dynamik. Här kan alla hitta något att utveckla
som intresserar och passar just dem.

Världen förändras ständigt och kanske går det allt snabbare.
Hur ska skolan vara för att möta alla förändringar? Vi har träffat
Inger Karlefors, lektor vid Luleå tekniska universitet.
Inger Karlefors har lång erfarenhet av skolan
och läraryrket, bland annat som lärarutbildare. Hon är också doktor i pedagogik.
– Skolan styrs tyvärr mycket av trender.
Det är också mycket antingen-eller: kunskap
eller fostran, betyg eller inte, offentligt eller
privat. Men skolan är en väldigt komplex
verksamhet och det finns inga enkla lösningar. Ofta handlar det om både och.
Inger Karlefors tycker att det finns en
negativ bild av skolan som snedvrider
diskussionen.
– Min bild är att det är betydligt bättre.
För det mesta möter man välartade barn
och ungdomar. Men det kan slå om blixtsnabbt från ordning till kaos.
Som så många andra betonar Inger Karlfors
lärarnas roll. Hon vill se både mer resurser
till skolan och större förståelse för läraryrket.
– När jag gjorde min avhandling så var
ett av resultaten att de skolor där lärarna
fått möjlighet att diskutera hur de ville arbeta
också var de som genomförde läroplanen
tydligast. Sämst fungerade de skolor där
uppifrån och ner perspektivet dominerade.
– Vi har utbildat massor av lärare som

En ny skola
för nya tider
I höst startar markarbetet på Kronanområdet för att ge plats åt den nya
Tallkronanskolan. Skolan byggs för 500
elever och ska invigas hösten 2017.
Förskolechef Sonja Lundmark, har varit
processledare för arbetet med att utforma
den nya skolan. Tillsammans med projektledare från stadbyggnadsförvaltningen och
nyckelpersoner från skolans verksamheter
har det resulterat i att det nu kommer att
byggas en attraktiv skola. Det blir en skola
i tiden som utgår från hållbar utveckling
och hållbart lärande för alla.
– Processen med att ta fram den nya skolan
har varit intressant, spännande och intensiv,
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De små sammanhangen
Tallkronanskolan byggs för 500 elever, från
förskoleklass till och med klass 6, för att
kunna möta den kraftiga expansionen som
sker på Kronanområdet.
Fram till dess att Kronan är fullt utbyggt
kommer det att vara möjligt att vid behov
använda skolans lokaler även för förskoleverksamhet. Skolan ligger i direkt anslutning till förskolan Spira.

Kollegialt lärande
– Genom lokalernas flexibla utformning
kommer vi att kunna öka samarbetet mellan förskola och skola och mellan lärare
och elever. Vi får bättre möjligheter att
samverka och nyttja varandras kompetenser. Kollegialt lärande är den strategi som
en modern skola idag bygger på.
Närmiljön är viktig. Tallkronanskolan ska
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– Tre parallella
klasser behövs
Agneta Hedenström är rektor för Antnässkolan och Måttsundsskolan. Hon vet hur
hon vill att framtidens skola ska se ut.

”Luleå kommun kanske borde
satsa på att bli en nationell förebild
när det gäller kreativa ämnen?”

Inger Karlefors har arbetat som lärare i idrott och kemi. Hon är också doktor i pedagogik
och har under många år utbildat nya lärare. Foto: Frank Rizo.

bli en mötesplats för familjer och boende
i bostadsområdet. Skolans lokaler, som
exempelvis miniaulan och matsalen ska

kunna hyras ut för föreningsverksamhet
och annat. Den nya skolan ska införlivas
i och bli en del av Kulturbyn Kronan.

Den nya skolan på Kronan får många vinklar. Tallkronanskolan kommer att kopplas
samman med Spira förskola. Illustration: a och d arkitektkontor.

Kompetenta och behöriga lärare, som ser
till elevernas bästa ur ett utvecklingsperspektiv. Det är den största framgångsfaktorn för framtidens skola, enligt rektor
Agneta Hedenström.
– I framtidens skola ska vi jobba med
modern teknik och stimulera elevernas
nyfikenhet och kreativitet, säger hon.
– För att garantera utbildningskvaliteten
och samtidigt vara en attraktiv arbetsplats
behöver skolan ha minst tre parallella klasser. Då blir det möjligt att dela in arbetslagen i spår, men också att arbeta i team över
ämnesgränserna.
Andra viktiga faktorer är den lokala elevhälsan och moderna lokaler.
– Min erfarenhet är att närheten till elevhälsan och tillgång till specialpedagogisk
kompetens är av stor betydelse för elevernas förutsättningar att lyckas i skolan.
– Lokaler som motsvarar en modern skolas krav behöver vara flexibla och erbjuda
en bra arbetsmiljö för elever och personal.
Jag vill gärna se en ”öppen skola” där alla
yrkesgrupper som jobbar i skolan kan mötas. Fler vuxna i skolan skapar trygghet.
Kvaliteten på fritidshemsverksamheten
är också av stor betydelse, tycker Agneta
Hedenström.
– Det är viktigt att vi kan erbjuda riktade
aktiviteter, speciellt till de lite äldre barnen.
Idag väljer många att lämna fritidsverksamheten redan efter årskurs tre eller fyra,
trots att vi erbjuder verksamhet till årskurs
sex.
– Jag ser att det är fullt möjligt att skapa
nära elevrelationer och trygghet även i en
större skola. Jag tänker då främst på Tallkronanskolan som snart ska börja byggas
på Kronanområdet. På det sätt som den
utformas går det utmärkt att skapa närhet
”à la Måttsunds byaskola”.
Hållbar ledning
Agneta Hedenström talar också om vikten
av ett hållbart ledarskap och ett nära administrativt stöd i framtiden.
– En rektor behöver ett antal biträdande
rektorer till sin hjälp. Rektorns huvudsakliga uppgift är att arbeta med skolutveckling
och se till att verksamheten fullföljer sitt
uppdrag med utgångspunkt i skollagen.
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tips från biblioteket

Majas morsas
kompis sambo
Katarina Kieri (2007)
Boken består av elva sammanhängande noveller som mestadels handlar
om de olika eleverna (och lärarna) i en
gymnasieklass på dåvarande Hermelinsskolan.
Det som genomsyrar hela novellsamlingen är en händelse som sätter djupa
spår hos en av eleverna. Hon försöker
bearbeta detta tillsammans med en
psykolog. Inte förrän i slutet av boken
får vi veta vad det var som egentligen
hände.

Spegelsken

Cecilia Hansson,
teckningar av
Dennis Eriksson
(2008)
”Bakom mig i matkök och alltid tätt intill
mig på lektionerna. När jag går genom
korridorerna, de slänger sina blickar
efter mig”.
Jag hittade en mycket stark och
gripande liten pärla när jag botaniserade bland hyllorna i biblioteket. Cecilia
Hansson har skrivit en liten, men ändå
stor, bok, nästan i diktform, om sin
sista tid i nian vid en skola i Luleå.
Känslan av utanförskap, den första
förälskelsen, lärarna, de tråkiga
korridorerna, skolavslutningen på
Örnvik. Allt är fångat på pricken med
förtydligande teckningar av Dennis
Eriksson.

Agneta Krohn Strömshed
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Höga krav stressar
på gymnasiet
Lina, Isak, Elin och Warakorn har nyss börjat tredje året i
gymnasiet. Hur upplever de sin skolgång?
– Betygskraven i gymnasiet stressar, tycker två av dem.
Det finns cirka 2 500 gymnasieelever i
Luleå, varav ett par hundra kommer från
andra kommuner. De flesta går i kommunala Luleå gymnasieby i centrum. I gymnasiebyn finns både högskoleförberedande
utbildningar och yrkesprogram.
Vi har träffat fyra ungdomar för att höra
hur de upplever skolan. Lina Jatko, Isak
Rautila, Elin Ruumensaari och Warakorn
Khopaklang har börjat tredje året på handelsprogrammet, ett av yrkesprogrammen.
– Jag hade fått höra att det var en yrkesförberedande utbildning och inte så
mycket plugg, säger Lina. Men det är en
hel del plugg tycker jag, andra i klassen
säger samma sak.
– En kompis som har gått programmet
tidigare berättade att det var en bra utbildning och att man kunde få jobb direkt,
förklarar Warakorn sitt val.
Handelsprogrammet är en utbildning
som blandar teori och praktik. Eleverna har
totalt 19 veckors praktik ute i arbetslivet.
– Både i tvåan och i trean har vi praktik
två gånger i veckan under längre perioder.
– Jag har varit på Intersport och trivdes
bra där, berättar Warakorn.
Betygskrav stressar
I Luleå gymnasieby finns det drygt 200
lärare plus ett 80-tal övrig personal. Handelsprogrammet har i dagsläget sex lärare
som ansvarar för 45 elever.
– Lärarna räcker till för alla elever, i alla
fall här på handelsprogrammet, tycker Lina.
Vi får den hjälp vi behöver på lektionerna.
Många elever upplever betygskraven
som stressande. Elin och Lina håller med:
– Det är jobbigt att klara betygskraven
och det känns som att stressen kommer
från lärarna.
Men alla upplever det inte så.
– För mig har det aldrig varit någon
stress med betygen, säger Isak.
Övergången från grundskola till gymnasienivå kan vara påfrestande. Gymnasiet

betyder för de flesta betydligt mer hemuppgifter.
– Den största förändringen när jag började gymnasiet var just hemuppgifterna,
säger Lina. På högstadiet gick jag i en
friskola och där hade vi inga hemuppgifter
alls. Vi hade lite längre dagar istället.
– Jag kände mig väldigt stressad när jag
började gymnasiet just för att jag inte var
van vid tempot.
Elin berättar att hon gick högstadiet i
Råneå och att hon hade hemuppgifter.
– Men det kändes ändå stressigt när jag
började gymnasiet och skulle hinna med
alla uppgifter som vi fick, säger hon.
– Lärarna kan vara stressade och då blir
vi elever det också, menar Lina. Det känns
ibland oorganiserat, kanske har lärarna
inte nog med tid att planera lektionerna.
Bättre skolmat och städning
Till sista undrar vi vad de vill ändra på.
– Betygshetsen och att stresshantering
införs i skolan redan i tidig ålder.
– Jag tycker att skolmaten kan bli bättre.
– Håller med om skolmaten.
– Städningen kan också förbättras, det är
många elever som känner av dammet. Sen
är ventilationen inte den bäst i våra lokaler.

Elin Ruumensaari, Lina Jatko, Warakorn
Khopaklang och Isak Rautila.
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vår historia

Den nybyggda Östra skolan
med elever och lärare på
gården 1901. Kungsgatan
i förgrunden är ännu inte
färdigbyggd.
Foto: Henny Tegström/
Stadsarkivet

Luleås äldsta skola
Åtskilliga skolor har byggts under årens lopp i Luleå. De flesta har lagts ner
efter ett antal decenniers tjänstgöring. Den enda som överlevt hundraårsdagen,
om än med ett kort andningsuppehåll, är Östra skolan i centrum.
Satsningen på en folkskola i varje svensk
socken i mitten av 1800-talet hade varit
förutseende på sin tid. Ett helt folk som
kunde läsa, skriva och räkna skulle med
tiden lyfta hela nationen. Katekesrabblandet och psalmsjungandet var en eftergift
åt det starka motståndet från kyrkan och
aristokratin mot en skola för alla. Det
fanns också ett mer folkligt motstånd mot
”onödig” kunskap och de högre skatterna
som behövdes för att finansiera folkskolereformen.
Den första folkskolan i Luleå stad inrättades 1847. Men det tog flera decennier
innan ett riktigt skolhus byggdes. Under
lång tid var det kanske bara hälften av de
skolpliktiga barnen som verkligen gick i
skola. Västra skolan invigdes 1880. När stadens befolkning fördubblades på 1890-talet
blev behovet av ytterligare en skola akut.
1898 beslöt kyrkostämman att uppföra en

skola för 650 barn i hörnet KungsgatanLulsundsgatan.
Symbol för en ny tid
Östra skolan finansierades med ett lån på
300 000 kronor, en mycket stor summa på
den tiden för ett fattigt samhälle. Byggnaden ritades av Fredrik Olaus Lindström
från Stockholm. (Samme Lindström har
även ritat Riksbankshuset.) Av alla inblandade företag var bara ett från Luleå, nämligen Linderbergs verkstäder som svarade
för belysningsanläggningen.
Östra skolan kan ses som en manifestation över utbildningens betydelse för
samhället och att det lönar sig att investera
i barn och kunskap. Det markeras också
av de två bronsmedaljongerna ovanför huvudentrén. Den ena visar den schweiziske
pedagogen och folkbildaren Pestalozzi. På
den andra återfinns Torsten Rudenschöld,

svensk greve som hade gjort stora insatser
för att förverkliga den svenska folkskolan.
Den vackra stenbyggnaden invigdes med
pompa och ståt 1901. Några år senare försågs huset med va-ledningar. Det inrättades även en badavdelning i källaren för att
förbättra folkhälsan. På 1940-talet utökades
skolan med en flygel i en helt annan stil än
huvudbyggnaden.
Åter kommunal skola
Efter Östra skolan följde många andra nya
skolor under första hälften av 1900-talet i
Luleå stad: Mjölkuddsskolan, Notviksskolan, Skurholmsskolan med flera.
Östra skolan lades formellt ner 1980.
Under en period fylldes den med andra
pedagogiska aktiviteter. Från 1996 är den
åter en kommunal grundskola. Den totalrenoverades 2009 och idag går här cirka 175
elever från förskoleklass upp till årskurs 6.
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Skolor, personal och elever uppmärksammades
i många medieinslag förra läsåret.

Många skäl att fira
Kinesisk språktävling, matematikstipendium och skolhjältar.
Vi har sammanställt stipendier och utmärkelser av olika slag
som gick till Luleås skolor under förra läsåret.
Skolkocken Sven Uusitalo vid Alvisskolan
nominerades i maj till Årets bästa skolkock i Sverige. White guide junior delar ut
priset den 1 september i Malmö.
Svenskläraren Agneta Nyström, Hemängsskolan i Sunderbyn, tilldelades i maj
Svenska Akademiens Svensklärarpris
på 50 000 kronor för sin ”gärning att ha
stimulerat intresset för svenska språket och
litteraturen hos unga människor”.
Gymnasieeleverna Frida Grahn och
Johanna Simu vann i april Sverigefinalen
i språktävlingen Chinese Bridge Competition och får representera Sverige i den
världsomfattande tävlingen i Kina i höst.
Förstelärarna Katarina Eriksson och Eva
Rännar vid Alviksskolan belönades med
ett stipendium från Gudrun Malmers stif-
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telse för sitt arbete med att integrera digitala verktyg i matematikundervisningen.
Skolorna i Antnäs, Alvik och Måttsund
samt Bergskolan fick i mars 2015 sammanlagt 360 000 kronor från Facebooks program
för lokalt samhällsengagemang.
Residensskolan vann länsfinalen i Pythagoras Quest, Sveriges största lagtävling i
matematik för högstadieelever.
Porsöskolans klass 6 A tilldelades i februari
stipendiet Årets tryggaste skolklass av
kommunfullmäktige.
Klöverträskskolan och Furuparksskolan
gjorde upp i länsfinalen i Vi i femman.
Furuparksskolan vann.
I januari certifierades Vård- och omsorgscollege som genomför grundläggande och
kvalificerade vård- och omsorgsutbildningar

på gymnasial och eftergymnasial nivå.
Årets skolhjältar röstades fram av 8 000
personer. 2014 års skolhjältar blev Peter
Rensfeldt, vaktmästare, Maria Nilsson,
lokalvårdare, Thomas Livbom, lärare,
Nils-Gustav Bergström, lärare, och Stefan
Hägglund, scentekniker.
VVS-branschens yrkesnämnd utsåg i
december för andra året i rad VVS-och
fastighetsprogrammet vid Luleå gymnasieskola till Förstklassig skola.
Matematiklärare Anna Bryggman vid
Rutviksskolan tilldelades Andrejs Dunkels stipendium i matematik 2014.
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