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Barn- och utbildningsförvaltningen
Anna Grunditz, kommunikatör
Telefon: 0370-37 82 80 (direkt)
E-post: anna.m.grunditz@varnamo.se

PRESSMEDDELANDE
Värnamo – länets näst bästa skolkommun
Värnamo är näst bästa skolkommunen i Jönköping län efter Mullsjö. Det
visar SKL:s Öppna jämförelser Grundskola 2017. Värnamo hamnar på
plats 55 av Sveriges 290 kommuner, en förbättring från plats 70 förra året.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör Öppna jämförelser för att ge en
översiktlig bild av resultaten i skolan, både nationellt och för respektive kommun.
Politiker, tjänstemän, skolledare och lärare kan använda rapporterna för att
förbättra verksamheten.
Undersökningen för läsåret 2016/2017 visar att Värnamo kommuns grundskolor
håller god kvalitet. Här är några exempel:
•
•
•

Meritvärdet för elever i årskurs 9 (genomsnitt 17 ämnen) har ökat från
223,4 till 224,8.
Meritvärdet för elever i årskurs 9, exklusive nyinvandrade och okänd
bakgrund (genomsnitt 17 ämnen) har ökat från 228,3 till 234,3.
Elever i årskurs 6 med lägst betyget E i svenska som andraspråk i
kommunala skolor har ökat från 64,7 till 76,3.

- Öppna jämförelser ger oss ett bra underlag för att se att vi är på rätt väg och för
att ytterligare kunna utveckla och förbättra vår verksamhet. Resultatet för elever i
årskurs 6 i svenska som andraspråk visar att vi arbetar på ett framgångsrikt sätt
med våra elever med annat modersmål, vilket ger dem en bra grund för att lyckas i
livet, säger barn- och utbildningschef Elisabet Nord.
Under fredagen kommer barn- och utbildningsförvaltningen genom rektorerna att
uppmärksamma våra medarbetare i grundskolan som har lagt grunden för detta
goda resultat.
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Kontakt
Elisabet Nord
Barn- och utbildningschef
elisabet.e.nord@edu.varnamo.se, 0370-37 80 25
Glenn Lund
Ordförande barn- och utbildningsnämnden
070-682 05 17
Ytterligare information
Öppna jämförelser Grundskola 2017 på SKL:s webbplats

