
 

 

PRESSMEDDELANDE 

20210622 

 

Allt bättre skolresultat i Tomelilla 

När nu läsåret 2020/2021 avslutas, finns en tydlig förbättring av betygsresultatet i 

såväl årskurs 9 som årskurs 6. 

2018 var 64 procent av högstadiets avgångselever behöriga till något nationellt program på 

gymnasieskolan. Nu är siffran 77,3 procent.  

- Dessutom har tio elever bland Kastanjeskolans nior uppnått över 300 poäng i slutbetyg, säger 

Johan Holmqvist, skolchef i Tomelilla kommun.  Det är mycket bra presterat.  

Med dagens betygssystem kan man få max 340 poäng i meritvärde. Kastanjeskolan (kommunens 

enda åk 7-9-skola) har 119 avgångselever.  

Slutgiltigt genomsnittligt meritvärde bland läsårets nior, fastställs först efter lovskolans avslut. 

Också upp i åk 6 

Även i årskurs 6 går resultaten upp. 

- Från 2018/2019 och framåt, stiger de genomsnittliga meritvärdena med fem poäng för varje 

läsår, berättar Johan Holmqvist. För detta läsårs sexor, är meritvärdet 210 poäng.  

Djupdyker man i betygsstatistiken, kan man notera att 2018/2019, delades dubbelt så många F 

som A ut i sexornas betyg. 2019/2020, fanns ungefär lika många F som A.  

- Detta läsår finns tjugo fler A än F, konstaterar Johan Holmqvist och menar att det är ytterligare 

en indikator på en positiv trend vad gäller resultaten.  

Charlotte Rosdala, (C), är ordförande i familjenämnden som ansvarar politiskt för skolan i 

Tomelilla kommun.  

- Vårt uppdrag är att ge bästa möjliga förutsättningar för Tomelillas barn och unga, säger 

Charlotte Rosdala. Jag är mycket glad över att vi nu ser en stadig trend uppåt. 

Också familjenämndens vice ordförande Ewa Carnbrand, (M), gläds åt de stigande resultaten. 

- Tillsammans med förvaltningen gör vi i nämnden löpande uppföljningar och analyser vilket nu 

ger effekt, menar Ewa Carnbrand. Ett bra skolresultat, öppnar valmöjligheter för att kunna ägna 

sig åt det man verkligen vill göra i livet.  



Grundskolans betygssystem 

I dagens betygssystem inom grundskolan, används skalan A-F som poängsätts enligt: 

A = 20 poäng 

B = 17,5 poäng 

C = 15 poäng 

D = 12,5 poäng 

E = 10 poäng 

F = 0 poäng 

Meritvärdet är detsamma som poängsumman av ens 16 bästa betyg. Har man läst moderna språk 

som tillval, kan det betyget räknas in som det 17:e.  

Det är med meritvärdet man söker till gymnasieskolans nationella program. 

Kontakt:  

Johan Holmqvist, skolchef 

Telefon: 0417-184 88 

E-post: johan.holmqvist@tomelilla.se 

 

 

 


