
 
Skolverket på plats i Härnösand - öppnar sitt första
regionkontor 
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Härnösand Härnösand blev första platsen som
Skolverket etablerade ett regionkontor ute i landet.

Under torsdagen invigdes kontoret som är en
samlokalisering med Specialpedagogiska
skolmyndigheten (SPSM) som har sitt huvudkontor i
just Härnösand.

 - Vi är väldigt nöjda med etableringen här i Härnösand,
säger Peter Fredriksson, generaldirektör för Skolverket.

 Under decennier har Härnösand tappat massor av
statliga jobb - men nu har vinden vänt en aning med att
regeringen utlovat 70 statliga jobb från fyra olika
myndigheter.

 Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har
redan innan etablerat sitt huvudkontor i Härnösand
med ett 70-tal anställda och under torsdagen flyttade
Skolverket in i samma lokal.

 Ett möte som symboliserades av att de båda
generaldirektörerna knöt ett blågult band för att
bekräfta äktenskapet.

 - Vi ska öppna totalt nio regionkontor ute i landet och
Härnösand är först ut. På alla platser samarbetar vi
nära med SPSM och lärosäten för att höja kvalitén och
likvärdigheten i skolorna, säger Peter Fredriksson.

 På kontoret i Härnösand kommer Skolverket ha tre
anställda, på sikt kan det bli fler, som tillsammans med
skolornas huvudmän på orten ska utarbeta och
genomföra en kvalitetsdialog i tre steg. Inom kort ska
även en enhetschef, av totalt tre, anställas på
regionkontoret i Härnösand.

 - Vi kompletterar varandra väldigt bra då vi kan lyfta in
vårt perspektiv på elever med olika typer av
funktionsnedsättning i kvalitetsdialogen, säger Fredrik
Malmberg, generaldirektör för SPSM.

 Under de kommande tre åren räknar Skolverket och
SPSM med att träffa Sveriges runt 2800
skolhuvudmän med syftet att fler elever på sikt ska nå
målen.

 Kvalitetsdialogen ska vara ett stöd i huvudmännens
utveckling av skolan och tar avstamp i de
framgångsfaktorer som forskning och erfarenheter
visat leder till kvalité.

 - Det är för många elever som inte klarar skolan idag,
speciellt elever med funktionsnedsättning. Därför är
det viktigt att barn och elever får insatser i ett tidigt
skede, säger Fredrik Malmberg.

 - Vårt uppdrag är att skapa en mer likvärdig och bättre
skola. Som det är nu skiftar lärarbehörigheten mellan
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30 och 100 procent. Det är en stor utmaning för oss att
lösa, fortsätter Peter Fredriksson.

 Härnösands kommun välkomnade de nya
hyresgästerna och gläds över att Skolverket valde
Härnösand som sin första regionala etablering.

 - Att Skolverket och SPSM delar lokaler ser vi som ett
lyckat äktenskap. Då kan personalen dela erfarenheter
och samarbeta för att hålla en hög nivå i de planerade
kvalitetsdialogerna med skolan, säger kommundirektör
Lars Liljedahl.

 Förutom Härnösand ska regionkontor även etableras i
Göteborg, Malmö, Linköping, Växjö, Örebro, Gävle,
Umeå och Luleå.
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 Ett blågult band knöts för samlokaliseringen, Från
vänster: Peter Fredriksson, generaldirektörSkolverket,
och Fredrik Malmberg, generaldirektör SPSM.
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 Personal från både SPSM och Skolverket bevittnade
Skolverkets flytt till Härnösand.
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Skolverket delar lokal med SPSM i universitetsbacken
vid sambiblioteket i Härnösand.
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 Kommundirektör Lars Liljedahl, till vänster, uppvaktar
Fredrik Malmberg och Peter Fredriksson vid
invigningen.
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