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Skolorna lever på den elevpeng som följer med varje 
elev som börjar på skolan. Färre elever gör att inkom-
sterna för skolan minskar, vilket kan leda till att skolan 
gör konkurs och läggs ner. De kommunala skolorna 
kan inte gå i konkurs men friskolor går i konkurs lite 
då och då. Antalet gymnasieelever minskar nu 
vilket leder till att det börjar färre elever på gym-
nasiet i år än det har gjort på många år. En följd 
av det här är att gymnasierna nu kommer att få 
mindre pengar att betala sina verksamheter med. 
Eleverna kommer helt enkelt inte att räcka till alla 
gymnasieutbildningar.

Går skolan i konkurs så står du där med 
en halvfärdig utbildning. Kommunen har 
ingen skyldighet att erbjuda dig en plats 
på ett likartat program om din friskola går 
i konkurs. Istället får du då söka som vanligt 
till en annan skola. Ett sätt att undvika risken 
att gå på en skola som gör konkurs är att 
välja en kommunal skola.

Om skolan går i 
konkurs

Syftet med “Dödskolelistan – Nordöstra 
Skåne” är att hjälpa dig att bedöma 

vilken kvalité gymnasieskolorna 
i nordöstra Skåne håller. Vi 
rankar skolorna enbart utifrån 
offentlig statistik från skolverket. 
Personaltäthet, lärarnas 
utbildningsnivå och specialisthjälp 

till elever är de tre kategorierna 
som vi rangordnar skolorna i.
 

De värstingskolor som 
satsar minst resurser på 
eleverna delar vi ut en 

dödskalle till i varje kategori. 
En dödskalle kan vara en 
tillfällighet men får en skola 
två eller fler så bör du undvika 
den om du vill ha en kvalitativ 

utbildning. VÄND >>> Det här bladet är utgivet av 
Socialistiska Partiet

Läs mer om oss på: 
socialistiskapartiet.se
rodagoinge.blogspot.com



Lärare med speciaLpedagogisk examen i %
Christian 4:s Gymnasium Kristianstad (K) 9,8

Milnergymnasiet Kristianstad (K) 9,4
Wendesgymnasiet Kristianstad (K) 7,0

Önnestadsgymnasiet (F) 6,4
Söderportgymnasiet Kristianstad (K) 6,4
Ekbackeskolan gymnasium Osby (K) 3,8

Stenforsaskolan Östra Göinge (K) 3,1
Furulundsskolan Bromölla/Sölvesborg (K) 2,3

Linnéskolan Hässleholm (K) 2,2
Jacobsskolan Hässleholm (K) 2,0

Hässleholms Tekniska skola (K) 1,4

        Perstorp Gymnasium (F) 0 1st dödskalle
Framtidsgymnasiet Kristianstad (F) 0 1st dödskalle

IT-Gymnasiet Kristianstad (F) 0 1st dödskalle
Kristianstads Praktiska Gymn. (F) 0 1st dödskalle
Ljud & Bildskolan Kristianstad (F) 0 1st dödskalle

John Bauergymnasiet Hässleholm (F) 0 1st dödskalle

Välutbildade lärare ger 
bättre undervisning 

antaLet Lärare per 100 eLever
Naturbruksgymnasiet Osby (K) 14
IT-Gymnasiet Kristianstad (F) 13,9
Önnestadsgymnasiet Kristianstad (K) 10,8
Wendesgymnasiet Kristianstad (K) 10,3
Stenforsaskolan Östra Göinge (K) 9,9
Christian 4:s Gymnasium (K) 9,8
Jacobsskolan Hässleholm (K) 9,2
Furulundsskolan Bromölla/Sölvesborg (K) 9,2
Milnergymnasiet Kristianstad (K) 9,1
Linnéskolan Hässleholm (K) 9,1
Hässleholms Tekniska skola (K) 8,7
Ekbackeskolan gymnasium Osby (K) 8,6
Framtidsgymnasiet Kristianstad (F) 8,6
Kristianstads Praktiska Gymn. (F) 8,6
Perstorp Gymnasium (F) 7,7

Lärare med pedagogisk högskoLeexamen i %
Milnergymnasiet Kristianstad (K) 97,2
Österänggymnasiet Kristianstad (K) 91,3
Linnéskolan Hässleholm (K) 90,8
Christian 4:s Gymnasium Kristianstad (K) 87,7
Söderportgymnasiet Kristianstad (K) 84,8
Hässleholms Tekniska skola (K) 84
Furulundsskolan Bromölla/Sölvesborg (K) 81,5
Jacobsskolan Hässleholm (K) 79,6
Stenforsaskolan Östra Göinge (K) 76,9
Plusgymnasiet Kristianstad (F) 73,6
Wendesgymnasiet Kristianstad (K) 67,8
Perstorp Gymnasium (F) 67,3
Önnestadsgymnasiet Kristianstad (F) 64,4
Ekbackeskolan gymnasium Osby (K) 62,2
John Bauergymnasiet Hässleholm (F) 48,8

Speciallärare hjälper elever
att nå målen 

Hög lärartäthet ger små 
klasser och mer tid till varje elev

(K) = Kommunal skola (F) = Friskola Läs mer på dodskolelistan.wordpress.com

Söderportgymnasiet Kristianstad (K) 7,6 1st dödskalle
Österänggymnasiet Kristianstad (K) 7,5 1st dödskalle

Plusgymnasiet Kristianstad (F) 7,0 1st dödskalle
Ljud & Bildskolan Kristianstad (F) 6,9 1st dödskalle

John Bauergymnasiet Hässleholm (F) 6,1 1st dödskalle

Naturbruksgymnasiet Osby (K) 45,4 1st dödskalle
Kristianstads Praktiska Gymn. (F) 42,8 1st dödskalle

Framtidsgymnasiet Kristianstad (F) 38,9 1st dödskalle
Ljud & Bildskolan Kristianstad (F) 36,9 1st dödskalle

IT-Gymnasiet Kristianstad (F) 20 1st dödskalle


