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Pressmeddelande 

 

Tingsryds kommuns skolor klättrar i ranking  
Tingsryds kommun ligger på 80:e plats bland landets 290 kommuner i Lärarför-

bundets ranking för 2019. Det innebär att Tingsryds kommun klättrat från plats 

230 till 80.  

 

I undersökningen har lärarförbundet jämfört kommuner utifrån tio kriterier och där 

Tingsryds kommuns styrkor ligger i andelen godkända elever och elevernas meritvärde 

i årskurs nio. Det som hindrat kommunen att klättra ytterligare är lärarlönerna och ni-

vån på sjukfrånvaron. Bildningschef Patrik Grimmesjö har tagit del av undersökningen. 

 

- Det är mycket glädjande. Att det just är elevernas skolresultat som höjer oss är 

extra positivt. Det är ju vårt viktigaste uppdrag. Jag vill se detta som ett kvitto på 

att vårt arbete med likvärdig skolutveckling börjar bära frukt. Vi har under sen-

aste året arbetat mycket medvetet med att skapa ett transparent och kollegialt 

klimat där hela organisationen är viktig och lär av varandra. Jag hoppas att alla i 

hela skolorganisationen gläds och känner sig stolta, inte minst över att de riktiga 

vinnarna är just de vi är här för, eleverna. 

Detta ger oss ny energi att jobba vidare. Vi stannar inte upp i vårt fortsatta ut-

vecklingsarbete, det finns fortfarande mycket som vi kan bli ännu bättre på, men 

med vår engagerade och kompetenta organisation blir det en spännande resa, sä-

ger Patrik Grimmesjö, bildningschef Tingsryds kommun. 

 

Lärarförbundet 

Med rankingen vill Lärarförbundet sätta fokus på den viktiga roll kommunen som hu-

vudmän för skolan. Det är också ett sätt att uppmuntra de skolor som ger goda förutsätt-

ningar för att bedriva undervisning.  

Lärarförbundets undersökning.  
 

För mer information kontakta: 
 

 

 

Patrik Grimmesjö 

Bildningschef 

patrik.grimmesjo@tingsryd.se 

0477-444 01 

  

Marie Fransson (M) 

Ordförande bildningsnämnden 

marie.fransson@tingsryd.se 

Telefon: 073-027 19 32 

 

https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun/2019/tingsryd

