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Undervisning av hög kvalitet 
 
Den 18 mars tog barn- och utbildningsnämnden beslut om att skolan i Linneryd ska bli 
en F-6 skola och skolorna i Rävemåla och Konga ska bli F-3 skolor. Beslutet grundas på 
resultatet i den skolutredning som nyligen genomförts och som visar på att detta är det 
bästa alternativet för att kunna bedriva en hög undervisningskvalitet. Förändringen 
kommer att genomföras till hösten. Slutgiltigt beslut tas i kommunfullmäktige den 25 
april. 
Förändringen innebär att eleverna från Rävemåla som börjar åk 4 i år kommer att gå på Linnerydsskolan 

redan till hösten och eleverna från Konga som börjar åk 4 kommer att gå på Dackeskolan i Tingsryd. 

Det finns tre olika perspektiv, det ekonomiska perspektivet, orts- och bygdeperspektivet och barnperspek-

tivet. Utredningen har fokuserat på barnperspektivet som främst belyser undervisningskvaliten och bar-

nens sociala situation. Viktiga frågor som påverkar undervisningen är bland annat att en ny läroplan tagits 

fram och denna läroplan utgår ifrån en stadieindelning, åk 1-3, åk 4-6 och åk 7-9. Framöver kommer även 

kravet på att lärare ska ha lärarlegitimation och vara behöriga för de ämnen de undervisar i att påverka 

skolornas organisering. 

Vad gäller ”orts- och bygdeperspektivet” ger forskningen inga entydiga svar på hur skolors organisation 

eller skolors eventuella nedläggning påverkar bygden. På senare tid har forskning visat att tillgång till 

skolor inte har den stora betydelsen för in- och utflyttningen som många tror. Nedläggning av någon skola 

har inte varit aktuellt. 

En konsult från KPMG har gått igenom den ekonomiska delen och har kommit fram till att en skolorgani-

sation med F-6 skolor på samtliga tre orter skulle innebära en kostnad för småskolestöd på 1,6 miljoner 

kronor under det första året och därefter skulle det landa på drygt en miljon kronor.  

- Vårt mål är alltid att ge barnen en så bra undervisning som möjligt i kombination med en socialt 

utvecklande skolmiljö. Jag är därför mycket nöjd med att vi nu har genomfört denna utredning 

som ger oss en bra grund och en djupare insikt i hur vi bäst bör organisera vår skola utifrån vad 

som är bäst för våra barn. Det är också positivt för vår verksamhet att utredningen främst lyfter 

fram barnens behov och inte enbart fokuserar på ekonomiska och orts- och bygdeperspektiv, sä-

ger Lena Rundqvist, barn- och utbildningsnämndens ordförande.  

Fördjupad information finns i bifogad utredning. 
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