
 
 
 
 

3.3 Elevunderlag och val av skola
Rosengårdsskolans upptagningsområde är delområdet Herrgården med totalt cirka 4800 boende. 
Förändringen av organisationen med anledning av Framtidens skola innebar ingen förändring avseende 
Rosengårdsskolans upptagningsområde. Antalet flickor och pojkar i åldern 6-15 år som bor i området 
uppgår idag till cirka 1000. I lokalöversynen 2011 inventerades var elever som bor i ett visst område har 
sin skolgång. Se diagrammen nedan avseende Rosengårdskolan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrammet ovan visar att 48 procent av samtliga elever, boende i området, valde Rosengårdsskolan år 
2011. Utredningstiden har inte medgett förnyad undersökning.  
 
Tendensen under flera år har varit att andelen elever som bor i området och väljer Rosengårdsskolan 
minskat. År 2004 uppgick andelen till cirka 66 procent. Idag, våren 2013, uppgår andelen till totalt cirka 
44 procent. När det gäller åk 7-9 är andelen något högre, cirka 47 procent. För F-6 är andelen 42 
procent. Kartbilden nedan beskriver vilka skolor eleverna väljer i närområdet (underlag från 
lokalöversyn 2011). 
 

 
 
Bilden visar att eleverna från Herrgården väljer en mängd olika skolor utanför delområdet och 
stadsdelen. Av de som väljer annan skola i stadsdelen är det förhållandevis många som väljer 
Kryddgårdsskolan. 
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Elevernas sammansättning har också tydligt förändrats jämfört med början av 2000-talet.  
I Skolinspektionens tillsynsrapport lyfts fram att flertalet invånare i skolans upptagningsområde har 
annat modersmål än svenska, och att det gäller för samtliga av skolans elever. Skolinspektionen noterar 
en utveckling där antalet språk på skolan har minskat8. Denna bild bekräftas av skolledningen. 
Skolledningen anger att idag är arabiska modersmål för cirka 75 procent av eleverna. Resterande 25 
procent av eleverna representerar ett antal modersmål. Utvecklingen mot en mer språkmässigt 
homogen sammansättning bland eleverna har medfört att det svenska språket inte längre används på 
samma sätt bland eleverna. För eleverna är generellt sett svenska ett språk som endast talas på 
lektionerna och modersmålet ett muntligt umgängesspråk som talas hemma och utanför lektionstid 
med andra elever.  
 
Skolinspektionen lyfter också att det sker en stor befolkningsomsättning varje år och att detta för 
skolan innebär att en stor omsättning i elevgrupperna. Detta har också påpekats av skolan under lång 
följd av år. Skolledningen har vidare påpekat att de som flyttar från området i större utsträckning är 
förhållandevis resursstarka jämfört med de familjer som flyttar till Herrgården. 
 
Fördelning av elever per åk läsåret 2012/2013 framgår av bilaga 5. 

3.4 Måluppfyllelse och verksamhet
 

 
 
Tabellen ovan visar slutbetygen för elever på Rosengårdsskolan under perioden 2003 till 2012. Av 
tabellen kan utläsas att slutbetygen vid skolan försämrats under i princip hela perioden. Vid jämförelse 
med andra skolor i stadsdelen och i Malmö, ligger Rosengårdsskolans resultat generellt sett betydligt 
lägre. 
 
Resultaten mellan pojkar och flickor skiljer sig åt. En könsmässig uppdelning när det gäller slutbetygen 
2012 visar att 27 procent av flickorna hade fullständiga betyg, medan endast 3 procent av pojkarna hade 
fullständiga betyg. Vid samma tidpunkt var 39 procent av flickorna och 22 procent av pojkarna 
behöriga till gymnasiet. 
Enligt Skolverkets statistik, SIRIS (Skolverkets internetbaserade resultat- och kvalitets 
informationssystem) uppgick meritvärdet för läsåret 2011/12 till 122. För åren 2008-2011 ligger 

8 Skolverket, Regelbunden tillsyn i Stadsdel Rosengård i Malmö kommun, Beslut och rapporter, sid. 2 

SLUTBETYG 2003 - 2012 (före prövning)

behörighet fullst betyg gen meritvärde

2003 47 40 133

2004 44 29 125

2005 43 36 127

2006 43 31 126

2007 39 29 130

2008 41 28 125

2009 32 23 116

2010 30 14 105

2011 27 16 95

2012 29 14 109
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Skolverkets siffror 9-14 poäng högre än de siffor som stadsdelen redovisat ovan. Skillnaden beror 
sannolikt på att stadsdelens siffor gäller före prövning och Skolverkets efter prövning. 

 
Skolinspektionen har i sin tillsyn påpekat att elevernas situation när det gäller måluppfyllelse sedan en 
följd av år är allvarlig. I tillsynsrapporten skrivs följande när det gäller skolorna i Rosengård:   

”verksamheterna och skolorna inte tillräckligt tar vara på elevernas erfarenheter och det finns i 
allt för hög utsträckning ett bristtänkande kring barn och elevers förmågor hos delar av 
personalen. En förutsättning för att öka måluppfyllelsen är att all personal har höga 
förväntningar på barnen och eleverna så att dessa, med stöd i de fall det behövs, kan utveckla 
tillit till sin egen förmåga att nå goda resultat.”9  

 
Trots omfattande utvecklingsinsatser och kompetensutveckling de senaste åren är skolledningens 
bedömning att ovan problematik i allt för hög grad fortfarande påverkar elever och verksamhet vid 
Rosengårdsskolan. Även om insatserna skett parallellt med ett aktivt personal- och arbetsmiljöarbete 
har insatserna inte visat sig tillräckliga. 

3.5 Ekonomi
I samband med arbetet med åtgärdsplaner hösten 2012 uppgick det bedömda underskottet till ca 1,8 
mkr för den samlade F-9 verksamheten vid skolan. Som inledningsvis framhölls bedömdes det inte som 
möjligt att ta fram ytterligare åtgärder utan att det skulle få allvarliga konsekvenser för verksamheten. I 
de beslutade åtgärdsplanerna fanns därför ett besparingskrav på andra enheter inom Rosengårds barn- 
och ungdomsverksamhet på totalt 1,8 mkr för att täcka upp Rosengårdsskolans befarande underskott. I 
budget 2013 har Rosengårdsskolan sedan tidigare tillförts 1 mkr extra utöver aktuellt elevbidrag.  
För 2013 uppvisar Rosengårdsskolan i delårsrapport 1 ett prognostiserat underskott på 2,9 mkr. 
Skolans underskott har således ökat under januari-mars 2013. Nya alternativ ses nu över för att nå en 
budget i balans 2013.  
 
Fotbollsakademin 
Fotbollsakademin gör att det behöver finnas tre klasser i åk 7 inför hösten 2013 och även tre klasser i 
åk 8. Utan profilen hade en möjlighet varit att arbeta utifrån två klasser i varje årskurs på hela 7-9. 
Samtidigt är skolledningens önskemål att kunna arbeta med mindre elevgrupper för att uppnå högre 
måluppfyllelse.  
 
Skolledningens bedömning är att en avveckling av fotbollsprofilen är en åtgärd som ökar 
förutsättningarna för ekonomisk balans. Samtidigt bedömer skolledningen att fotbollsprofilen på sikt är 
strategiskt viktig för profilarbetet i delområdet. 
 

 

9 Skolverket, Regelbunden tillsyn i Stadsdel Rosengård i Malmö kommun, Beslut och rapporter, sid. 2 
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