
  

 

 

Bildningsförvaltningen 

Sammanställning medborgardialog 2 

November 2018 

Här kommer en kortare sammanställning från medborgardialogerna omgång 2. Ni 

får ta del av såväl den metod som användes vid dialogen som en 

sammanställning av de synpunkter som majoriteten av dialogernas deltagare lyfte 

fram. 

Notera att det fortfarande finns möjlighet att lämna sina synpunkter via 

kommunens hemsida. Denna möjlighet finns till och med sista januari. Man kan 

också gå via denna länk: Digital enkät Kramfors förskolor och skolor i framtiden  

 

Metod 

Alla deltagande medborgare fick vid dessa träffar möjlighet att reflektera kring vad 

som var barnets/elevens bästa utifrån fyra olika perspektiv: barn/elev, föräldrar, 

personal och samhälle. Dessa perspektiv fick man också reflektera kring 

beroende på om barnet/eleven gick förskola, f-3, 4-6 eller 7-9.  

Deltagarna fick dokumentera genom att själva skriva ner på en stor samtalsduk. 

Nedan finns en sammanställning av de synpunkter som lyftes fram av en majoritet 

av deltagarna. 

 

 

 

 

LUNDE 181112 / KRAMFORS 181119  

Cirka 30 deltagande medborgare 

För barnen/eleverna är det viktigt med trygghet, kompetent personal och en bra 

arbetsmiljö. För de mindre barnen är det också viktigt med närheten (både till 

hemmet och naturen), en faktor vars vikt avtar med åldern på barnet/eleven. 

https://sv.surveymonkey.com/r/5H2PTTY
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För föräldrarna är det viktigt med kompetent personal och trygghet för deras barn. 

Även här är det viktigt med närhetsperspektiv, men det avtar det äldre 

barnet/eleven blir. 

För personalen är det viktigt med kompetenta kollegor, en bra arbetsmiljö och 

tillräckliga resurser. 

Ur ett samhällsperspektiv är det viktigt med en lokal skola för bygden. 

 

 

 

BOLLSTA 181113 

Cirka 75 deltagande medborgare 

Personal som är utbildad och fast är viktigt för barnet/eleven. Närheten och miljön 

likaså. Oro finns för stora elev-/barngrupper. 

För föräldrarna är det viktigt med närhet till skolan, oberoende av ålder. Det är 

även viktigt med utbildad personal som ger trygghet. Tryggheten och miljön är 

andra viktiga faktorer. 

För personalen bedöms det viktigaste vara kompetens hos kollegor. Mindre 

grupper ger bättre arbetsmiljö. 

För samhället är skolan viktig för attraktiviteten.   

 

ULLÅNGER 181121 

Cirka 120 deltagande medborgare 

För barnet/eleven är det viktigt att skapa en trygg miljö med kompetent personal 

och tillräckliga resurser för att anpassa efter olika förutsättningar. Ullånger 

resonerar kring fördelar och nackdelar med större respektive mindre enheter. Här 

ser man att större enheter kan ge bättre förutsättningar att förflytta resurser, mer 

flexibilitet, socialisering, likvärdighet och mindre sårbarhet. Mindre enheter kan ge 

en större närhet till hemmet och bygden, mindre sociala problem och en upplevd 

större trygghet för barnen ju yngre de är. 
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För föräldrarna är närheten till skolan en viktig faktor för livspusslet. Likaså 

kompetent personal och trygghet för barnen/eleverna. Även här diskuteras större 

och mindre enheter likt resonemanget under barnperspektiv. 

För personalen är det viktigt att de har många och kompetenta kollegor, god 

arbetsmiljö samt tillgång till de resurser som behövs för att skapa bra 

förutsättningar för lärande. 

För samhället är det viktigt med en skola i bygden för att skapa attraktivitet vilket 

skapar möjligheter till samarbeten samt inflyttning. 

 


