
Bilaga 

Markaryd satsar på nyanlända och flerspråkiga elever 

Markaryds kommun har inom ramen för Skolverkets riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga 

elevers lärande beviljats nästan 8,9 miljoner kronor i statligt utvecklingsstöd. Satsningen, som berör 

såväl personal som elever, kommer att pågå under 2,5 år med start höstterminen 2021.  

Skolverket erbjuder riktade insatser till kommuner som har en hög andel nyanlända och flerspråkiga 

elever och stora socioekonomiska skillnader inom kommunen. Målet med insatserna är att skapa bättre 

förutsättningar för god måluppfyllelse och en likvärdig utbildning för alla elever.  

De insatser som beviljats medel från Skolverket har planerats utifrån en gedigen nulägesanalys. 

Kommunens rektorsgrupp, all personal från förskola till gymnasiet samt elever och vårdnadshavare 

har bidragit med underlag.  

Insatserna består av olika delar och har olika målgrupper. Vissa insatser riktar sig till skolpersonalen, 

så som fortbildning inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, medan andra delar berör rektorer 

och andra ledningsfunktioner. Det kommer också att genomföras insatser för elever och 

vårdnadshavare, till exempel i form av utveckling av rastverksamheten på Strömsnässkolan och 

förstärkt föräldrasamverkan i kommunens norra delar.  

Skolpersonalen kommer att få ta del av de riktade insatserna på olika sätt, till exempel genom 

gemensamma föreläsningar och fortsatt fortbildning inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. 

Skua-insatserna kommer att fortsätta under två läsår framåt (ht 21-vt 23) och ha fokus på kollegialt 

lärande.  

Vissa pedagoger kommer även att engageras i andra delar av de riktade insatserna, till exempel 

utvecklingen av rastverksamheten på Strömsnässkolan och arbetet med förstärkt föräldrasamverkan. 

Mer information om detta kommer längre fram när insatserna startat.   

För mer information eller frågor, kontakta  

Anna Svärd 

Samordnare för Skolverkets riktade insatser  

anna.svard@markaryd.se  

 

Urval av insatser som Markaryds kommun beviljats medel för 

- Utveckling av rastaktiviteter på Strömsnässkolan för att skapa en inkluderande och lärande 

miljö under hela skoldagen 

- Utveckling av föräldrasamverkan i syfte att stärka samarbetet mellan hem och skola  

- Stärka barns möjligheter till deltagande i förskolans verksamhet samt vårdnadshavares 

möjlighet till arbete eller studier   

- Fortbildning inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för all skolpersonal från förskola 

till gymnasiet  

- Fortbildning inom styrdokument, betyg och bedömning för personalen på SFI och 

vuxenutbildningen 

- Utveckling av kommunens systematiska kvalitetsarbete med fokus på nyanlända barn och 

elever 

- Utveckling av organisationen för mottagande och undervisning av nyanlända och flerspråkiga 

barn och elever 
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