
Ett bättre Laxå  
- kvalitet, trivsel och trygghet

Utvecklingsarbete i skolan 
   I Finnerödja har såväl skolan som förskolan 
visat på lyckade utvecklingsarbeten under 
året. Skolan har slutfört sitt forskningsprojekt 
om mat i lärandet, ett projekt som har upp-
märksammats i såväl tv som i tidningarna.    
   Förskolan Jordgubben har uppmärksam-
mats i både tv, radio och flera tidningar för 
sitt arbete inom Grön Flagg. 

“Låna-logoped”
   Ett lyckat utvecklingsarbete under 
föregående år för att stärka elevers språkut-
veckling var projektet ”låna logoped” på 
låg- och mellanstadiet på Saltängsskolan, 
Finnerödja skola och Centralskolan i 
samverkan med Region Örebro län. Nu 
i höst gjordes en uppföljning av arbetet, 
och ”Låna logoped” har gett goda resultat i 
form av förbättrade arbetssätt runt elever-
nas språkutveckling

Lovskola för högstadiet 
   Vi har startat en försöksverksamhet där 
eleverna i årskurs 9 kan få gå i lovskola 
med lön samt kombinera detta med visst 
traditionellt feriearbete. Skolan har fått 
extrapengar anslagna för detta under 2022, 
och vi hoppas att satsningen ska göra att 
fler elever väljer att delta i lovskolan. Vi 
hoppas kunna utöka till fler årskurser 
under kommande år. 
   Redan under höstlovet såg vi att antalet
elever i lovskolan var betydligt fler än 
tidigare, något som bådar gott för kom-
mande lovskoletid och förstås för betygs-
resultaten.  
   Värt att uppmärksamma är också att er-
bjudandet om lovskola som betalt feriear-
bete gäller samtliga elever i årskurs 9, både 

dem som behöver läsa upp till godkända 
betyg och dem som vill ha med tid och 
stöd för att nå högre betygsnivåer. 

Projektet “Kollegialt lärande i skolan” 
   Det är nu klart att vi kan gå in i ett 
nytt, fördjupat forskningsprojekt under 
2022 med stöd av forskare från Örebro 
universitet. Under våren kommer fokus 
att ligga på grundskolan. Under hösten 
kommer fokus därefter att flyttas till 
förskolan, så att hela vår verksamhet kan 
arbeta utifrån samma grundprinciper för 
verksamhetsutveckling.

Skolans lokaler
   När det gäller lokaler har vi äntligen 
fått träslöjds- och bildsalarna på Cen-
tralskolan renoverade. I samband med 
renoveringen kunde också flertalet inven-
tarier bytas ut, så att salarna nu är fräscha 
och fina. Under jullovet har även en del 
innertak i korridorerna att byts ut. 
   Ombyggnaden av Centralskolan kök 
kommer att starta inom kort och pågå 
ända till sen höst.

Personalkläder till förskolan, etc 
För att underlätta och uppmuntra till 
utevistelse har BUN vid årets sista 
sammanträde fattat beslut om att köpa 
in arbetskläder för utomhusbruk till 
medarbetare i förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg.

Politiskt ansvariga  
De ansvariga i majoriten för skola och 
förskola är Ivonny Falk (KD) och Pernilla 
Ljungstedt (C) 

Det styrande samarbetet, Ett bättre Laxå, dvs. Kristdemokraterna, Centerpartiet och 
Miljöpartiet i Laxå kommun fortsätter det gemensamma arbetet för att skapa ett  
bättre Laxå. Här är en rapport om några saker som händer inom skola och förskola.


