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Aktuellt om skola och barnomsorg 2006
Årets upplaga av Aktuellt om skola och barnomsorg är den nionde i raden.
Nationell och internationell statistik, rapporter och forskning presenteras i urval
och mycket kortfattat. Presentationen omfattar i huvudsak barnomsorg,
grundskola och gymnasieskola.
Ekonomin förbättras
Kommunernas samlade resultat förbättrades kraftigt 2005 jämfört med 2004.
Resultatet förbättrades med 2,4 miljarder och uppgick 2005 till 9 miljarder kronor.
Endast 16 kommuner visade underskott, jämfört med 100 kommuner 2004.
Statsbidragen ökade med 6 miljarder och skatteintäkterna med 8 miljarder kronor,
varav 600 miljoner kronor i höjda skatter.
På barnomsorgen satsades 51 miljarder kronor, drygt 6 procent mer än 2004.
Kostnadsökningarna inom förskolan var störst, drygt 9 procent. Dessa beror till
största delen på fler barn, men även högre löner och priser påverkar. På skolan
satsades 2005 nästan 122 miljarder kronor, 3 procent mer än 2004. Till största
delen beror dessa ökningar på löner och priser. I förskoleklassen ökade
kostnaderna något mer, trots att elevantalet minskade något. I grundskolan ökade
kostnaderna med 2,3 procent, trots att elevantalet minskade med 2,5 procent. I
gymnasiet ökade antalet elever med 3,7 procent och kostnaderna med 5,6 procent.
Antalet anställda ökar
Antalet anställda inom barnomsorgen (förskola, familjedaghem och fritidshem)
ökade med 4 600, till cirka 126 000. I övriga skolformer ökade antalet anställda
med 600, och uppgår totalt till cirka 165 000 personer. Även inom elevhälsan ökar
antalet anställda med cirka 300 personer till 15 700.
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Det finns fler med pedagogisk högskoleexamen än förra året. Andelen lärare med
pedagogisk högskoleexamen har minskat under hela 1990-talet. Nu har trenden
vänt uppåt och läsåret 2005/06 hade 84,3 procent pedagogisk högskoleutbildning.
Noterbart är att i de tidiga åren i grundskolan är andelen med pedagogisk
högskoleexamen betydligt högre än i grundskolans senare år. I rapporten pekas
dock på att de regionala skillnaderna är stora.
Olika rapporter ger olika besked om det råder brist eller överskott på lärare, de är
dessutom gjorda på nationell nivå. Och den nationella bilden är dock sällan eller
aldrig giltig på lokal eller regional nivå. I rapporten förs olika resonemang om hur
lärarutbildningen skall kunna anpassas till lokala och regionala behov.
Resultaten pekar åt olika håll
Bilden av grundskolan präglas av små försämringar. Elevernas meritvärde har
minskat med 0,6 poäng jämfört med förra året och andelen behöriga till
gymnasieskolan har minskat med 0,4 procent. Andelen elever som saknade
ämnesbetyg i ett eller flera ämnen har ökat med 0, 4 procent.
Knappa förbättringar syns i gymnasieskolan. Resultaten i de nationella kursproven
har ökat något jämfört med förra året. Andelen med slutbetyg inom fyra år ökar
med en procentenhet till 76 procent. Andelen med behörighet till högskola ökar
också.
Vi översänder skriften för kännedom. Den finns utlagd och går att beställa via vår
hemsida, www.skl.se, per telefon 020-31 32 30 eller per fax 020-31 32 40.
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