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ALE. Resultatet av de 
nationella proven i 
årskurs tre visar att 
Ales skolor är bättre än 
rikssnittet.

Ett positivt trendbrott 
som välkomnas.

– All heder till våra 
duktiga pedagoger. Det 
är i mötet med elever-
na som de avgörande 
insatserna sker, säger 
verksamhetschef Joa-
kim Östling.

Ales skolor har under många 
år fått utstå kraftfull kritik, 
men en bred politisk över-
enskommelse över block-
gränserna har gjutit nytt 
mod i organisationen. När 
resultaten från årets na-
tionella prov i svenska och 
matte i årskurs tre landar 
förstärks den positiva vågen. 
I både ämnena och för båda 
könen visar Ales skolor ett 
resultat som är klart bättre 
än snittet för riket.

– Det är självfallet oerhört 
glädjande och ger hela sek-

torn arbetsro. Vi vet att sko-
lan är ett komplext system 
och allt förändringsarbete 
måste vara långsiktigt. Det 
tar tid att nå resultat, men nu 

ser vi att vi är på rätt väg och 
det gör resan betydligt lätt-
are, menar Joakim Östling.

Rektorerna jobbar med 
tre övergripande utveck-

– Årskurs tre bättre än snittet i riket

Positivt trendbrott
för Ales skolor

Verksamhetschef Joakim Östling berättar stolt om de kraftigt förbättrade resultaten för årskurs 
tre i svenska och matte. De senaste nationella proven visar att Ales skolor är bättre än rikssnittet.
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lingsområden. Systematiskt 
långsiktigt kvalitetsarbete i 
klassrummet, pedagogiskt 
ledarskap och arbete med att 
öka elevernas lust att lära.

– Det är elevernas inre 
lust och vilja att lära sig mer 
som vi behöver arbeta med, 
bland annat handlar det om 
att lärandet ska ske i en so-
cial miljö istället för på egen 
hand.  Det handlar också om 
att göra eleverna mer med-
vetna om sin egen förståelse, 
berättar Joakim Östling.

Närvaron i Ales skolor 
stack tidigare ut negativt, 
men ett systematiskt arbete 
enligt 1-2-3-modellen, där 
såväl föräldrar som social-
tjänst kunde involveras har 
givit resultat.

– Sett över tid har vi nått 
en betydligt bättre nivå och 
vi kommer att utveckla mo-
dellen med en SMS-tjänst 
direkt till ansvarig vårdnads-
havare när någon saknas i 
skolan, säger Joakim Östling.
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