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Ales skolor klättrar
–Numera är rankinglistorna en rolig läsning

Under hösten presenteras 
en mängd olika rankinglistor 
över landets skolkommuner.  
LR var först ut i förra veck-
an. Deras ranking baseras 
på fem olika områden. Lär-
arbehörighet, likvärdighet, 
resultat, resurs och lärarlö-
ner. Ale klättrade på samt-
liga områden och som mest 
när det gäller lärarbehörig-
het. Totalt när alla områden 
summeras klättrar Ale 92 
placeringar till plats 165 av 
landets 290 kommuner.

–Vi kan konstatera att Ales 

skolor är på rätt väg. Det ska 
nämnas att detta bara är en 
av alla rankinglistor som 
kommer att presenteras. Det 
kommer säkert att skilja en 
del mellan dem eftersom de 
tar olika hänsyn. Jag hopp-
as att LR:s genomlysning 
ändå ger en fingervisning. 
Vår prognos är egentligen 
att från och med 2018 års 
rankinglista göra ett ordent-
ligt hopp uppåt, då niornas 
resultat från och med den 
årskullen kommer ha fina re-
sultat. Givetvis under förut-
sättning att resultattrenden 
av något skäl inte förändras, 
säger Joakim Östling.

2013 beslutade politiken 

i Ale att ingå en blocköver-
skridande skolöverenskom-
melse. Skolan får inte längre 
vara en stridsfråga. Långsik-
tiga mål stakades ut i bred di-
alog och med stor delaktig-
het från skolpersonalen. För 
två år sedan kom en första 
hint om resultatförbättring. 
Årskurs 3 hade då bättre 
resultat på de nationella 
proven än genomsnittskom-
munen. Förra året kunde 
årskurs 6 
också visa 
s a m m a 
fina resul-
tat.

– Det 
gör att vi 
är överty-
gade om 
att nivån 
k o m m e r 
att höjas 
med tiden 
även i de äldre årskurserna. 
Utvecklingen beror på att 
vi har kunnat vara långsik-
tiga. Vi har två huvudmål, 
kunskapskraven i alla ämnen 

och lärarna psykosociala ar-
betsmiljö. Politikens enighet 
har varit ett stort stöd, säger 
Joakim Östling.

Han betonar också att det 
systematiska kvalitetsarbe-
tet med insatser som hänger 
ihop på ett bättre sätt än tidi-
gare har varit viktigt.

– Dessutom visar flera 
undersökningar på att just 
ledarskapet i Ales skolor hål-
ler hög klass. Våra duktiga 
rektorer har självklart en av-
görande betydelse i resultat-
förbättringen.

Det viktigaste skälet till 
att rankinglistor över Sveri-
ges skolkommuner plötsligt 
har blivit en angenäm läs-
ning är dock lärararnas och 
elevernas arbete i klassrum-
men.

– När jag är ute i våra 
skolor möter jag alltid lärare 
och övrig personal som verk-
ligen vill skapa en bra skola 
för sina elever. Det engage-
manget är oerhört viktigt att 
bibehålla i våra skolor, avslu-
tar Joakim Östling.

ALE. Ales grundskola klättrar 92 platser när Lärar-
nas Riksförbund (LR) presenterar sin ranking över 
2016 års bästa skolkommun.

De på senare år förbättrade skolresultaten i års-
kurs 3 och 6 har nu medfört en kraftig resultatför-
bättring även i årskurs 7.

– Det främsta skälet till vår positiva utveckling är 
det hårda arbete som elever och pedagoger utför 
i klassrummet, säger verksamhetschef Joakim 
Östling.
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ALE I LR:S SKOLRANKING

  Förändring     Plats i Sverige
Lärarbehörighet: +96  81
Likvärdighet: +65  169
Elevresultat: +26  208
Resurs:  +17  223
Lärarlöner: +10  89
Totalt:  +92  165

Salem och Varberg. Lilla Edet klättrade 11 placeringar från 288 
till plats 277 på 2016-års ranking.

Joakim Östling, 
verksamhetschef 
grundskolan i Ale.

Ales grundskola fortsätter sin positiva resultatförbättring.


