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Barn- och utbildningsnämnden

Beslut angående kommande klass-och
gruppstruktur läsåret 2018-2019
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt sektorsledningen att ta fram
konsekvensbeskrivning utifrån följande riktvärden, att redovisa för BUN i april.
Riktvärden för grupp- och klasstorlek från läsåret 2018/19:
a) Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan fastställs att i genomsnitt uppgå
till 5,9.
b) Antal elever per klass i grundskolans åk F-9 fastställs att i normalfallet uppgå till
mellan 24 och 28 elever.
c) Antal inskrivna elever per årsarbetare i fritidshemmen fastställs att i genomsnitt
uppgå till 26 elever.
d) Rektor och förskolechef ansvarar för att pedagogiska hänsyn tas till gruppers och
klassers organisation baserat på ålder, elevgruppers sammansättning och
stödbehov samt vistelsetid.
e) Organisationsförändringen ska ske under två läsår med start höstterminen 2018.

Ärendebeskrivning
I syfte att skapa förutsättningar för en organisation inom Barn- och utbildningsnämndens
verksamhetsområde som motsvarar av kommunfullmäktige beslutade budgetramar för
åren 2018 – 2020 behöver riktvärden fastställas avseende grupp- och klasstorlekar. Totalt
måste barn- och utbildningsnämnden för perioden 2018-2020 göra besparingar
motsvarande ca 21 mkr, jämfört med budgetramen för 2017.
Grupp och klasstorlekar 2016/2017:
a) Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan uppgick till 4,9.
b) Antal elever per klass i grundskolans åk F-9 varierade mellan 12 och 28 elever,
med ett genomsnitt av 21 elever per klass.
c) Antal inskrivna elever per årsarbetare i fritidshemmen uppgick till 24,6 elever.
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Beslutsunderlag
Sammanställning för samtliga skolor, Klassammansättning F-9, BUN 2018/102
Budgetskrivelse 2019, VEP 2019-2022, BUN 2017/320
Barn- och utbildningsnämndens bokslut 2017 med verksamhetsberättelse, BUN 2018/11

