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PRESSMEDDELANDE
Nordmalings skolor i topp
Nordmalings kommun ligger på plats 14 och är 1:a i länet - detta enligt SKL:s (Sveriges
kommuner och landstings) undersökning Öppna jämförelser Grundskola 2016.
Enligt SKL:s årliga undersökning Öppna jämförelser Grundskola har skolorna i Nordmalings kommun
gjort en rekordförbättring mellan 2015 och 2016. Nordmalings kommun ligger på plats 1 i länet och på
plats 14 på Sverige-listan. Detta att jämföra med ranking 248 år 2015 – en förbättring med 234
placeringar vilket gör kommunen till en av årets största klättrare. Det är också den högsta placering
som kommunen haft sedan undersökningarna startade 2007. Anledningen till kommunens klättring
handlar bland annat om ökad samverkan, mer utvecklat kvalitetsarbete, lyckade IT-satsningar och
kollegialt lärande.
-

Det här känns ju helt fantastiskt! Jag vill ge en stor eloge till kommunens skolpersonal och till
alla elever, vilket jobb de har gjort! Förutom att det här är otroligt roligt så är det också
oerhört viktigt i kommunens arbete med att bli en attraktiv kommun att flytta till, säger
Madelaine Jakobsson, kommunstyrelsens ordförande.

Samverkan för helheten
En anledning till resultatet är ökad samverkan inom kommunen – bland annat mellan rektorer och
skolpersonal – en röd tråd genomsyrar skolverksamheten. Exempelvis har man under flera års tid haft
sambedömning gällande nationella prov – att lärarna sitter tillsammans och gör bedömningen. Det har
även gjorts satsningar på så kallat kollegialt lärande – att lärare tillsammans analyserar och utvärderar
sitt undervisande för att systematiskt förbättra undervisningen.
-

Det vi också vet är att vi har hög lärarbehörighet i kommunen - vi har kanonduktiga och
engagerade lärare, säger Birgitta Tornberg, rektor på Artediskolan.

IT-satsningar i världsklass
Nordmalings kommun har tidigare blivit omskrivna på grund av sina IT-satsningar inom skolan – att
verka för att alla elever ska kunna använda digitala verktyg. 2014 fick alla grundskoleelever en egen
Chromebook (en slags bärbar dator/surfplatta). För eleverna har det inneburit en stor förändring - i
datorerna finns verktyg som möjliggör för elever med svårigheter att kunna ta till sig undervisningen
på andra sätt. Exempelvis går det att få text uppläst och det finns verktyg för eleverna som hjälper att
organisera lärandet. Datorerna har även möjliggjort för lärare att bättre kunna ge feedback till sina
elever.
Reformerat elevhälsoarbete
En annan nyckelfaktor i det förbättrade resultatet är även kommunens arbete med elevhälsa – elever
som har olika typer av svårigheter som påverkar lärandet. Ett nyckelord är inkludering – att bygga en
undervisning där man försöker nå ut till alla elever.
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Vi tittar på helhetsbilden - både på individen och gruppen och handleder våra lärare. Det som
ska hända ska hända i klassrummet – inte hos en speciallärare, säger Birgitta Tornberg, rektor
på Artediskolan.
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