
Elevernas resultat 
hänger på närvarande rektorer
Flytten av alla rektorer i 
Ödeshög till kommunhu-
set i centrum går på tvärs 
mot både forskning och 
erfarenhet, skriver per-
sonalen på Fridtjuv Berg-
skolan och Lysingskolan 
genom ANETTE ZETTER-
VALL-OLSSON, Lärarnas 
Riksförbund och IRENE 
EHN, Lärarförbundet.

Kan det verkligen vara en 
bra lösning att placera alla 
rektorer så långt som möj-
ligt från de skolor de är satta 
att leda? Det är ändå precis 
det som de högsta cheferna i 
Ödeshög tänker göra.

Alla rektorer och all övrig 
bemanning på skolkontoret 
ska flyttas till det nya kom-
munhuset i centrum. Beslu-
tet går på tvärs mot vad erfa-
renhet och forskning säger 
är bäst. Det finns nämligen 
ett tydligt samband mellan 
en närvarande rektor och 
goda elevresultat.

Skollagen gör också att 
många beslut inte kan dele-
geras, utan måste tas av rek-
tor, vilket kräver goda kun-
skaper om det som sker dag-
ligen på en skola. På Frid-
tjuv Bergskolan finns sedan 
ett par år tillbaka inte någon 
rektor.

Erfarenheterna därifrån 
är inte positiva – men ändå 
ska nu alla rektorer samlas 
på ett ställe hos sina över-
ordnade. Det anses viktiga-
re att alla chefer i kommu-

nen har nära till varandra än 
att de finns i den verksam-
het de ska leda.

Vill du som förälder träffa 
rektorn på ditt barns skola 
eller lösa en praktisk fråga 
så ska du inte gå till skolan, 
utan styra stegen mot det 
nya kommunhuset i cen-
trum. Vill du som elev pra-
ta med din rektor om nå-
got viktigt måste du försö-
ka hinna till Centrumhuset 
på en kvartsrast. Vill du som 
anställd möta din närmas-
te chef finns han inte nära 
arbetsplatsen du jobbar på, 
utan i ett hus vid Ödeshögs 
torg.

Om vi översätter den här 
organisationen till en stör-
re kommun som Linkö-
ping skulle alla rektorer sit-
ta tillsammans i stadshuset 
i stället för ute på skolorna. 

Effekten på varje skola är 
precis den samma i en liten 
kommun som i en stor kom-
mun, som Linköping.

Beslutet om flytten har ta-
gits trots att personalen på 
Fridtjuv Bergskolan och 
Lysingskolan försökt pe-
ka på alla nackdelar. En en-
ad personalgrupp har vid 
upprepade tillfällen inbju-
dit till en dialog med biträ-
dande kommunchef – men 
han har trots de olika för-
slag som getts inte varit in-
tresserad av att göra ett be-
sök på skolorna.

Tyvärr är det här bara 
det senaste exemplet på en 
ledningskultur som börjar 
sprida sig bland de högre 
tjänstemännen i kommu-
nen. Det är inte längre in-
tressant att lyssna till per-
sonal eller brukare, utan 

det anses smidigare att ta 
besluten i slutna samman-
trädesrum.

Frustrationen över att in-
te bli lyssnad till eller tagen 
på allvar gör att flera perso-
nalgrupper den senaste ti-
den har sett sig tvingade att 
gå till massmedia med sin 
kritik. En direkt dialog är 
bättre, men när bara en part 
är intresserad är det svårt 
att få till någon sådan.

Men kanske ska vi inte va-
ra allt för hårda i våra do-
mar över de högsta chefer-
na. Det är väl inte så konstigt 
att de inte har möjlighet att 
besöka skolorna för att mö-
ta personalen. Avståndet 
mellan kommunhuset och 
verksamheten kan ju ibland 
vara förvånansvärt långt.

Anette ZettervAll-OlssOn

Irene ehn 

Vårmarknad
Hunnebergsgatan 5-7 i Linköping

Lördag 16 maj klockan 11–15

Medverkande bl a
Fjelltjärn Blommor & Design • Hos Lene
Hos Rudholms • Hälsomålet Rött & Grönt

Ledbergs Krukmakeri

Välkommen!

NU SÄNKER 
VI PRISET 
PÅ FRIHET!

Nu bara 449:- 
Tidigare 599:-
Gäller t.o.m. 24 maj med reservation för 

slutförsäljning och sortimentsavvikelser.

Scholl Bioprint-sandaler

Scholl Fotvård 
S:t Larsgatan 33, LinköpingLINKÖPING Tornby MOTALA Bråstorp

Ta 2 - betala för 1 

Stolsdynor
50x115 cm + 25 cm 
nackkudde, fl  färger.
Passar till de fl esta 
stolar, lätta att rulla 
ihop.

Wow
vilka snygga

dynor!

HUR MYCKET INREDNING SOM HELST!

199:-
Gäller fred–sönd
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Kungen var inte i Kisa
Corren påstår i dag att Kungen besökte Kindabygden i 
går. Det är ljug. Sant är att Kinda besöktes av Hans Ma-
jestät Konungen. Kungen dog 1977 men lever fortfaran-
de i Kisa. Elvis Presley Boulevard är ett känt turist- och 
utflyktsmål.

Vinn skivor med Lihkören
VÅREN – en bacchanalisk, klangfylld hymn till allt som 
frodas & andas, å Lihkörens mästerlige dirigent Hans 
Lundgren sätter ytterli-
gare snurr på vårkäns-
lorna genom att sponsra 
FredagsFrågan med två 
ex av körens cd ”Vår- 
och festsånger”. Skivan 
vimlar av dryckesvisor, 
och sånt gillar ju ni. Öv-
riga priser: 5 Trisslot-
ter plus en inbunden 
deckare.

VEM ÄR ÖSTGÖTEN? Många har dansat till hennes/
hans sång och trummor. Det påstås att när Fan blir gam-
mal blir han religiös, Personen fördjupar sig just nu i Li-
na Sandell. Växte upp i arbetarfamilj och har en del ge-
mensamt med Baltzar von Platen. Älskar glass och all-
sång. Har jobbat som journalist i bland annat Eskilstuna 
och Vadstena. Gick från tidning till radio till tv. Namnet 
Tage Berglund förknippas med Personen, som stundom 
ses tillsammans med en numera lättviktig lärare/histo-
riker i Boxholm.

SVARA SENAST måndag kl 10.43. Vinstdragare: Lena 
Micko (S).

torbjorn.gustavsson@corren.se

dEBATT ‚Ödeshögs rektorer flyttar in i det nya kommunhusetVarslen i Motala 
är bara början 

LANDSTINGET måste banta kostnaderna med mot-
svarande 300 heltidstjänster i år och nästa år. I 
Motala sparkas 116 personer inom skolan. 63 är lä-

rare, 36 är elevassistenter. Även Linköping tvingas till 
brådstörtade aktioner när skatteintäkterna rasar.

LOGIKEN ÄR lika absurd som förnuftsvidrig. Alla vet 
att lågkonjunkturen gräver sig djupare när kommun-
sektorn tvingas säga upp folk. Men regeringen fram-

härdar och vägrar att skju-
ta till de pengar som krävs 
att för att upprätthålla be-
fintlig verksamhet. Alli-
ansens hårdnackade linje 
styrs av doktrinärt ideo-
logiska principer. Genom 
att profitera politiskt på 
den hårdhänta bantning av 
den offentliga sektorn som 
lågkonjunkturen tvingar 
fram, bäddar högerallian-
sen för den kompletta pri-
vatiseringen av den offent-
liga sektorn. Frågan är ba-
ra om alliansens uttolka-
re i kommuner och lands-
ting vill agera statister i det 
ideologiska korståg som 

proklamerats av marknadsextremisterna i Stockholm 
och vars konsekvenser kan skönjas med full kraft först 
under valåret 2010.

KOMMUNERNAS kostnader för socialbidrag rusar i höj-
den till 2011. Orsak: Alliansens deformering av a-kassan. 
Ännu ett exempel på hur regeringen lastar över kostna-
derna på kommunerna. 

”Alliansens 
politik slår mot 
landsting och 
kommuner”

å ANdRA SIdAN

Torbjörn 
 Gustavsson

Socialdemokratisk krönikör

Rektorerna behövs ute påskolorna. Därför är beslutet att flyt-
ta Ödeshögs rektorer till kommunhuset frustrerande, enligt 
artikelförfattarna.  Arkivbild: björn lArsson Ask / sCAnPiX


