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PRESSMEDDELANDE
Nordmaling rekordklättrar i ny skolundersökning
Nordmalings kommun klättrar i ytterligare en skolranking. Enligt rapporten Lika tillgång till lika
utbildning från Lärarnas Riksförbund har Nordmalings kommun klättrat 181 placeringar – från plats
198 till plats 17 sedan 2015.
Nordmalings kommun har klättrat 181 placeringar – från plats 198 till plats 17 - i undersökningen Lika tillgång
till lika utbildning som genomförts av Lärarnas Riksförbund. Kommunen är också en av tre kommuner i
Norrland tillsammans med Örnsköldsviks kommun och Luleå kommun som finns på topp 20-listan.
-

Ett otroligt glädjande resultat som visar att vi är på rätt väg! Jag är så glad att vi har så kompetent
personal, det är de och eleverna som gör jobbet! Säger Madelaine Jakobsson, kommunstyrelsens
ordförande.

Nordmalings ranking
Här nedan följer Nordmalings ranking inom de fem fokusområdena. Siffran inom parentes representerar den
ranking kommunen hade förra året.
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Elevresultat: 51 (283)
Likvärdighet: 34 (210)
Resurser: 20 (20)
Löner: 254 (288)
Behörighet 6 (23)
Total ranking: 17 (198)

-

Vi är nöjda med resultatet men nu fortsätter vi arbetet med att vidareutveckla skolan och bli ledande när
det gäller skolutvecklingsarbete. Det är en stor utmaning men ett väldigt viktigt arbete som vi gör
tillsammans! Säger Maria Lundqvist- Brömster, ordförande för barn- och utbildningsutskottet.

Rapporten Lika tillgång till lika utbildning har genomförts av Lärarnas Riksförbund. Förbundet har
sammanställd och analyserat offentlig statistik inom fem olika områden: elevresultat, likvärdighet, effektiv
resursanvändning, lärarlöner och behörighet bland lärarna. Syftet är att belysa de skillnader som finns mellan
kommuner, inom kommuner och mellan skolor i Sverige.
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