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Meritvärdet för elever i årskurs nio ökar
Meritvärdet för betygen för elever i årskurs nio har ökat från 210 år 2017 till 228 år 2018, en
rekordstor ökning. Detta enligt statistik utifrån årets inrapporterade betyg för högstadiet
Artediskolan. Den högsta noteringen för Nordmaling någonsin.
Lagom till skolavslutningen har årets betyg för grundskolan rapporterats in i skolans statistiksystem.
Statistiken visar att de nior som nu lämnar grundskolan har ökat sitt meritvärde markant från 210 år
2017 till 228, år 2018. Artediskolans elever har i år nått högsta meritvärden någonsin – 228
meritpoäng i snitt. En höjning från fjolåret med 18 meritpoäng. Flickors medelvärde ligger på 237,5
och pojkars på 218,6. Flickorna ligger högre i betygsnitt i alla ämnen utom matematik.
18% av eleverna har utländsk bakgrund (jmf 2017 8%)
90% har nått behörighet till yrkesprogram på gymnasiet (79% 2017, rikssnitt brukar ligga omkring
80%). 84% har betyg i alla ämnen (74% 2017, rikssnitt brukar ligga omkring 74%). 100% når minst E
i bild, slöjd och modersmål.
-

Så roligt att se att meritvärdet har ökat, eleverna och personalen har gjort ett fantastiskt arbete
och jag vill passa på att önska alla elever ett skönt sommarlov och en härlig tid på gymnasiet.
Samtidigt vill jag rikta ett stort tack till all personal i skolan för det fantastiska arbete de gör
varje dag, säger Madelaine Jakobsson, (C) kommunstyrelsens ordförande i Nordmaling.

-

Det är glädjande att meritvärdet har höjts så markant. Detta visar bara på att Artediskolan är
på rätt väg. Elever och personal har gjort ett fantastiskt jobb. Till elever och personal vill jag
önska en skön sommar och till alla elever ett lycka till inför kommande utmaningar, säger
Maria Lundqvist-Brömster, (L) ordförande i barn- och utbildningsutskottet i Nordmaling.
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