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Svar interpellation av Janet Persson (SD)
“Angående språksvårigheter hos lärare på Pettersbergsskolan”
I en interpellation har Janet Persson(SD) ställt tre frågor till mig


- Har du analyserat den negativa utvecklingen på Pettersbergsskolan?
- Är eleverna på Pettersbergsskolan undantagna Skolverkets kravbild?
- Vad kommer du som ordförande i grundskolenämnden göra för att komma tillrätta


med problematiken på skolan?


Här kommer mitt svar:
Jag tycker det är synd att Janet Persson skrivit den här interpellationen enbart baserad på
en persons uttalande i VLT och inte tagit reda på mer fakta om Pettersbergsskolan innan
hon skrev den här interpellationen. Efter artikeln har såväl lärare som elever skrivit
insändare på ämnet som jag hoppas interpellanten tagit del av.


- Har du analyserat den negativa utvecklingen på Pettersbergsskolan?
Jag vet inte vilken utveckling Janet syftar på men barn- och utbildningsförvaltningen
analyserar och följer upp alla kommunala skolor i Västerås. Jag tar del av analyserna och
initierar uppdrag och fattar beslut utifrån dem.


Bland annat har grundskolenämnden satsat extra på att öka andelen behöriga lärare på
skolor med låg andel behöriga lärare, utökat elevpengen till alla skolor vilket även kommit
Pettersbergsskolan till del. Jag har besökt skolan flera gånger och har en aktiv dialog med
rektor för att ta del av skolans arbete, träffa elever, lärare och rektor.


På Pettersbergsskolan har få elever svenska som modersmål. Av 59 elever i åk 9 i år har 5
svenska som modersmål. Andelen elever som är behöriga till gymnasiet har ökat de senaste
åren från 25,3% 2016 till 51,6% 2021. Andelen elever som har godkända betyg i alla ämnen
har också ökat från 18,7%, 2015 till 33,9%, 2021.


Pettersbergsskolan har 53 anställda lärare. Någon enstaka vikarie på skolan har utmaningar
med svenska språket. Skolan har åtta (8) förstelärare, sju (7) speciallärare och fem (5)
legitimerade lärare som undervisar i svenska för andraspråk.
Andelen lärare med legitimation och behörighet i minst ett undervisande ämne är stabilt och
låg enligt skolverkets statistik på 63,9% senaste verksamhetsåret. Snittet för Västerås ligger
på 64,5%.


Skolan har tagit del av den statliga satsningen med särskilda karriärtjänster, lovskola och
satsningen på utökad elevpeng som vi genomfört den senaste mandatperioden.







- Är eleverna på Pettersbergsskolan undantagna Skolverkets kravbild?
Alla elever på alla skolor i Sverige ska följa svensk skollag och läroplan (undantaget
internationella skolor som följer internationell läroplan).
Elever betygssätts utifrån de kriterier som finns i respektive ämne.


- Vad kommer du som ordförande i grundskolenämnden göra för att komma
tillrätta med problematiken på skolan?


På Pettersbergsskolan finns många otroligt duktiga medarbetare som brinner för att ge
eleverna på skolan bästa möjliga förutsättningar för att gå ut nian med godkända betyg och
själva kunna välja gymnasium och vad man vill bli i framtiden.


För mig som liberal är det viktigt att alla barn, oavsett bakgrund ska få det stöd de behöver
för att klara grundskolan. Därför kommer jag fortsätta kämpa för att Pettersbergsskolan, och
alla andra skolor ska ha fler behöriga lärare, skickliga rektorer och lugn och studiero i
klassrummet. Så ökar vi kunskapsresultaten.


/Anna Lundberg (L), ordförande grundskolenämnden








                                                     Västerås 2022-02-13 


 


Interpellation angående språksvårigheter hos lärare på Pettersbergsskolan 


I ett reportage i VLT 2022-02-11 framkommer det att de boende är missnöjda med 
skolundervisningen. Och att skolan är det stora diskussionsämnet i området. 
”Alla lärare är invandrare och eleverna också. Lärarna kan inte så bra svenska” 
Eleverna pratar bättre svenska än lärarna står det i reportaget. 
 
Skolverkets kravbild för grundskolan är tydlig, för att nämna något; 
”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket 
utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner 
och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i 
ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.” 
Och att klara skolgången är en förutsättning för att inte hamna i brottslighet och 
utanförskap. 
 
Svenska språket bidrar till integration och efter klarade studier genererar det till arbete och 
självförsörjning. 
 


Med anledning av ovanstående frågar jag Anna Lundberg: 


 


• Har du analyserat den negativa utvecklingen på Pettersbergsskolan? 


• Är eleverna på Pettersbergsskolan undantagna Skolverkets kravbild? 


• Vad kommer du som ordförande i grundskolenämnden göra för att komma 


tillrätta med problematiken på skolan? 


 


 För Sverigedemokraterna  
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Janeth Persson 


 





