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Med anledning av SvT Uppsalas reportage om Björkvallsskolan den 4 december, 

 

Vi förstår att reportaget har väckt en rad frågor och oro hos er vårdnadshavare och våra 

elever. Vi vill därför förklara hur vi ser på situationen på skolan och ge en bakgrund till 

det som framkommit gällande antalet behöriga elever till gymnasieskolan. 

 

Björkvallsskolan är en skola för alla elever, oavsett varifrån man kommer och vilken bakgrund 

man har. Integration och inkludering är viktigt för oss och speglar det samhället vi lever i.  

 

Utöver de elever som kommer till oss i åk 6 har vi nyanlända ungdomar och elever som kommer 

från andra kommuner, ofta i åk 8 eller 9, och ofta med bristfällig skolgång i bagaget. Det är 

förstås betydligt svårare för dem att nå gymnasiebehörighet och det ger ett visst genomslag i 

vår skolas siffror när det handlar om just behörighet till gymnasieskolan. 

 

Vi vill vara tydliga med att de siffror som nämns i SvT:s reportage gäller för vårterminen 2017. 

Enbart en siffra, som inte sätts in i ett större sammanhang, ger vare sig en nyanserad bild av 

eller belyser skälen till varför det ser ut som det gör. 

 

Den prognos vi har idag gällande våra elevers behörighet till gymnasiet i åk 9 ser betydligt 

bättre ut med en förväntad halvering av antalet elever som kommer få svårt att nå 

gymnasiebehörighet. Självklart är vi inte nöjda med det, utan fortsätter arbeta för att alla ska ha 

möjlighet att gå vidare till gymnasieutbildning.  

 

På skolan har vi nu, trots lärarbrist, en stabil och kompetent lärarkår där vi idag har 93% 

ämnesbehörighet. Våra medarbetare är oerhört engagerad och sliter hårt för varje enskild elevs 

utveckling och framgång.  

 

Ett problem, som ibland lyfts upp av föräldrar, är att lektioner ofta ställs in. Det stämmer att vi 

inte alltid lyckas få vikarier när personal är sjuk eller vårdar sina barn, men även här är läget 

bättre nu än tidigare år. Om vi behöver prioritera vilka klasser som ska ha vikarie prioriterar vi 

oftast vikarie för de yngre eleverna.  

 

Besökare som kommer till skolan är överraskade över den lugna atmosfär som råder och hur 

trevliga våra elever är. Även ni vårdnadshavare är välkomna att besöka skolan för att på plats 

bilda er en egen uppfattning om vår verksamhet. En ”besökare-skylt” finns att hämta på 

expeditionen och legitimerar ditt besök hos oss. 

 

Om ni har frågor eller synpunkter går det bra att kontakta skolans medarbetare via vår 

expedition på telefon: 018-727 78 80. 

 

 

Vänliga hälsningar, 

 

Lisbeth Beckmann, rektor Björkvallsskolan  

Franz Rau, bitr. rektor Björkvallsskolan 

 

 


