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Svar pa interpellation om avveckling av skolor i Sorunda 

Lena Dafgard, (Sorundanet Nyndshamns kommunparti), bar stallt nio fragor till 
mig om skolsituationen i Sorunda. Jag avser at forsoka svara pa fragorna i tur och 
ordning. 

1 Nar sá manga som ca 270 nya bostader byggs, de fiesta villor, 
innebar det aft framfor alit barnfamiljer flyfter in. 

a) Var plan.erar barn- och utbildningsnamnden att de ca 500 nya barn som 
berdknas flytta in till Sorunda ska ga i fOrskoleklass och i skolan? 

Svar: Fragan är om det kommer att byggas 270 bostader i Sorunda. 
Fram till 2025 beranas det tillkomma 265 bostader i Sorunda. Av dessa 
berdknas 125 vara inflyttningsklara mellan 2022-2025, dvs. ganska sent 
under den kommande 10-arsperioden. 270 bostdder är ea 675 manniskor 
(det raknas alltid i snitt med 2,5 personer per bostad). Det är darfOr 
knappast troligt att 500 av dessa 675 är barn. 

2 Ar det korrekt aft det planeras for nedlaggning av Fagerviks och 
Vika skola och nal* kommer detta i sá fall aft ske? 

Svar: Nej, det planeras ingen nedldggning av Fagerviks och Vika skola. Daremot 
planeras ett radslag om hur skolorganisationen "Sorundas Basta skola" beir vara 
utformad ddr fcirdldrar, elever, foreningar, politiker och fOretag ska ges tillfálle at 
diskutera. 

3 Pa kommunens hemsida star: "Barnet gar i forskoleklass 15 timmar 
I veckan pa samma skola dar han eller hon sedan b6rjar arskurs 1". 

a) Vad innebar det for barnen som nu ska ga i Kyrkskolan? 

Svar: Mojlighet for eleverna att borja forstaklass i Kyrkskolan kommer att 
tillgodoses utefter elevernas skolval. 

b) Ska de ocksa ga i arskurs 1 i Kyrkskolan eller ska de flytta till Fagervik, 
Vika skola och Sunnerbyskolan i arskurs 1? 
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Svar: Detta är inte beslutat dnnu, men under hosten 2016 kommer vi att 
genomfora en utredning med syftet att skapa de bdsta forutsattningarna fOr 
en hallbar skolorganisation i Sorunda. Utredningen kommer all ske 
tillsammans med fordldrar, personal och politiker samt eventuellt 
foreningar och foretag. Malet är att presentera ett forslag i januari 2017. 

4 Arbetsfordelningen mellan politikers och tjanstemans uppdrag är 
aft uppdrag delegeras till tjanstemannen fran den politiska nivan, 
men aft alit ansvar stannar pa den politiska nivan. Det har framfarts 
aft beslutet aft alla elever i forskoleklass ska gá i Kyrksskolan till 
hasten är eft rektorsbeslut. Det innebar aft uppgiften aft flytta 
eleverna har delegerats till rektor, men aft ansvaret for beslutet finns 
kvar hos plitikerna. Eftersom skolan är en av de viktigaste karn-
verksamheterna i komnnunen och man nu sager aft det är rektor som 
fattar beslut om aft eleverna ska flyttas till Kyrkskolan, undrar jag: 

a) Har politikerna i barn- och utbildningsnamnden nagon strategi for skolan i 
Sorunda rektorsomrade och for skolan i hela var kommun? 

Svar: Ja. 

b) Om det firms en strategi, hur ser den ut? 

Svar: Alla elever i Nyndshamns kommun ska ha en bra och likvardig 
utbildning och samma mojligheter att lyckas i sill skolarbete, oavsett var 
man bor. Personalrekryteringsldget fcir hela Nyndshamns kommun är svar, 
och hardast drabbat är Sorunda skolor. Infor ldsaret 2016/2017 saknar vii 
dag atta behOriga larare och fOr all eleverna ska fa den basta skolgangen 
genomfOr vi en organisationsfordndring. Rektor har med stod av 
forvaltning och politik beslutat att ingen forskoleklass startar pa Fagerviks 
skola och Sunnerbyskolan hosten 2016. Alla blivande forskoleklasselever, 
utom de som har erbjudits plats i Vika, borjar da pa Kyrkskolan. Den 
stOrsta utmaningen initialt är rekrytering av behoriga larare och hdr 
laaftsamlar Nyndshamns kommun. 

5 En orsak till aft 60 elever i forskoleklass ska flyttas till en skola, 
uppges vara pensionsavgangar och svarigheter aft rekrytera Ware 
till just Sorunda rektorsomrade. Det kommer aft vara manga Ware 
som gar i pension framover och aft Ware pensioneras är ju nagot 
som man kan planera far. Normalt &joker man en ersattare for den 
som gar i pension. 

a) Ar detta en strategi som kommunen kommer att anvdricia sig av framover 
att ndr en larare gar i pension, flyttas eleverna till andra skolor? 
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Svar: Nej, elever kommer inte per automatik flyttas runt i skolorganisationen ndr 
en ldrare eller annan kompetens gar i pension. Malet är att rekrytera behOrig 
kompetens for att alla vara elever ska kunna motas av behoriga pedagoger. 

6 Enligt en rapport fran SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) 
finns det mycket som kommunerna sjalva kan Ora for aft bade 
pfiverka behovet av aft rekrytera nya Ware och mojligheterna aft 
rekrytera raft personer. I rapporten fors fram aft t.ex. atgarder som aft 
utveckla arbetsmiljo och arbetsorganisation samt skpa battre lone-
och karriarmojligheter har mycket goda effekter. 

a) Hur har barn- och utbildningsndmnden arbetat for att utveckla 
arbetsmiljon och arbetsorganisationen i skoloma for att Oka intresset fcir att 
arbeta med barn och ungdomar i Sorunda? 

Svar: Sorunda rektorsomrade har tidigare sat AFAs preventionsprojekt 
mot hot och vald. Ansolcan godkandes av AFA och Sorunda blev, som 
enda skola i Sverige, den skola som ingick i AFAs projekt. Sorunda 
rektorsomrade kallade projektet Trygg skola. Projektet handlade om att se 
Over rutiner, arbetsmiljofragor (bade fysiska och psykiska) for att hantera 
vardagssituationer. Sorunda rektorsomrade arbetade med att skapa en 
forbattrad vi-kansla, elever var delaktiga och tillsammans skapades en 
symbol for rektorsomradet (havsomen), personal fick utbildning kring 
autism, adhd, lagaffektivt bemotande. Tankar kring struktur for olika 
moten utvecklades. 

Barn- och utbildningsnamnden ansokte, 2012 om medel ur 
folkhalsofonden och skapade forutsdttningar fOr projektet hdlsofrdmjande 
skol-utveckling. Via projektet fick personalen annu mer och fortsatt 
utbildning i olika verktyg fOr att hantera arbetsmiljon och starka 
ledarskapet i klassrummet. Fortsatt arbete med vi-kanslan, gemensamma 
strukturer, samarbete mellan de olika enhetema. Det systematiska 
arbetsmiljoarbetet ar av storsta vilct fcir att skapa en god arbetsmiljO och 
ddrfor är detta prioriterat fdr att uppna en psykosocial hallbar utveckling 
pa skoloma. Nagra delar i detta ãr tjanstefordelning, arbetstid, kollegialt 
larande, aldershomogena klasser, ldrarassistenter, loneutveckling och 
karriartjanster. Genom projektet halsoframjande skolutveckling har 
Sorunda rektoromrade arbetat med att fordndra och fOrbattra sattet att 
skapa struktur och arbetar fore-byggande. Utbildning av arbetslagsledare 
och forsteldrare har breddat den pedagogiska kompetensen Mom 
organisationen. Projektet har genom att arbeta pa bredden inom 
organisationen, mojliggjort att den kollektiva kompetensen har olcat. Det 
är en fOrdel nar hela organisationen far samma kompetensutveckling och 
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att kompetensutveckling sker i process istallet for aft bara ske vid enstaka 

Ovriga insatser i Sorunda rektorsomrade 
- AnsOkan om medel fran staten lcring Ldgstadieldrarsatsningen. Sorunda 
bOrjade med fdrstarkningen fran augusti 2015. 
- Sorunda rektorsomrade representerade Nyndshamns kommun vid 
skolforum 2015. Hdr fick personalen mojlighet at under tvd dagar beratta 
om det som vi sett som de framgangsfaktorer som vi arbetat fram under 
perioden Trygg skola och Halsoframjande skolutveckling. Skolforum 
vande sig till personal som arbetar i skolvdrlden. 
- Sorunda rektorsomrades personal deltog via fokusgrupper i en 
genomlysning av Avonova (fOretagshalsovarden) for all undersoka vad 
som gor all manga som arbetar i rektorsomradet blir sjukskrivna. 
- Barn- och utbildningsndmnden beslutade om extra medel fdr okad 
grundbemanning i grundskolorna fran januari 2016. Sorunda rektors-
omrdde har okat bemanningen pa fritidshemmen samt med fler resurser i 
klasserna som ska arbeta med de barn som är i behov av sdrskilt stod. 
- Fran februari 2016 finns ett samarbete med Skolverket i insatsen 
Samverkan for basta skola. Dessa insatser kommer all fortsatta fram till 
2018. 

Resultat: Sorunda rektorsomrdde har lyckats all locka manga som slikt 
arbete utifrdn beskrivningen av hur vi arbetar. Det som är gemensamt och 
som ses som lockande är aft arbeta utifran KASAM (alit ska karmas 
meningsfullt, begripligt och hanterbart fiir alla inblandade, bade ledning, 
personal, elever och fOraldrar). All ha hemldassrum for alla klasser ãk F-9, 
delat mentorskap och traffa sina mentorselever varje morgon (Sorunda-
modellen). Det som ocksa är lockande for sokande är mojligheten till aft 
ha kollega-handledning samt ett utvecklat samarbete kring kollegialt 
ldrande och formativ bedomning. 

b) Pd vilket sätt har barn- och utbildningsndmnden skapat battre lone- och 
karriarmojligheter i Sorunda rektorsomrdde? 

Svar: manga av de som kommer in som nyanstallda och behoriga kommer 
in ph relativt bra loner. Data pfiverkas av tillgang och efterfragan. Andra 
faktorer är tjanstefordelning, arbetstid, kollegialt larande, aldershomogena 
klasser, ldrarassistenter, loneutveckling och karriartjanster. Sammantaget 
skapas rekryteringspaket som anpassas efter konkurrenssituationen. 

c) Hur mdnga forsteldrare funs Sorunda rektorsomrade jamfOrt med ovriga 
rektorsomraden? 

Svar: 9 stycken (4-5 i de andra rektorsomradena). 
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7 Jag vet flera legitimerade Ware, som har flyftat till kommunen, t.ex. 
till Segersang och sokt tjanster, bl.a. en specialpedagog och en 
traskijdslarare, men kommunen har inte ens svarat pa anokan och 
darfOr pendlar dessa larare och arbetar kvar i sin gamla kommun. 

a) Varfor är man sh ointresserad av legitimerade ldrare som viii jobba i 
kommunen att man inte ens svarar ph ansokan? 

Svar: Nyndshamns kommun är inte ointresserade av legitimerade ldrare 
och svarar ph ansolcningar. 

b) Hur kommer det sig att man har haft tjanster utlysta till bade Osmo och 
Nyndshamns rektorsomrade, men inga i Sorunda? 

Svar: Tjanster har varit utlysta och detta Ors kontinuerligt. 

c) Ar tillgangen pa legitimerade larare sh god i Sorunda att man inte behover 
utlysa tjdnster ddr? 

Svar: Rekrytering ph& kontinuerligt. 

8 Nar man anstalls som Ware i en kommun, dá är kommunen 
arbetsgivare. Defta innebar aft kommunen bestammer var lararen ska 
arbeta. 

a) Far ldrarna valja ph vilken skola de ska arbeta eller är det vat-  kommun, 
som arbetsgivare, som bestdmmer vid vilken skola man är placerad? 

Svar: Medarbetaren soker tjanster ph skolorna och är anstallda av 
kommunen. Nyndshamns kommun har ingen avsikt att tvinga nagon 
medarbetare att arbeta pa en skola de inte är intresserade av men 
arbetsgivaren kan erbjuda medarbetaren olika tjanster i olika delar av 
kommunen. 

9 For aft kommunen ska folja den nya skollagen, som kom 2010, 
maste kommunen genomfora ett resursfordelningssystem, som ger 
alla elever mojlighet till likvardig utbildning. 

a) Kommer den nya resursfordelningsmodellen som ska inforas att innebdra 
att resurserna omfOrdelas inom ett relctorsomrade eller kommer resursema 
att omfordelas inorn hela kommunen, sh att de skolor och elever som 
behover mer resurser far det, oavsett rektorsomrkle? 
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Svar: Det nya resursfordelningssystemet som kommer att igangsattas 
2017 är utformat utefter socioekonomiska hansyn dar olika faktorer utgor 
basen for tilldelning av resurser. Systemet är utformat med en 
basersattning (en proportionell ersattning som är lika stor fOr varje elev), 
ett strukturtillagg (ersdttning utgar for att mota kostnader som forskolor 
och skolor har svdrt att paverka) samt sarskilt tilldgg (ersdttning for att 
mota elever med sarskilda behov). 

Ett starkt resursfordelningssystem är en viktig hornsten i den fOrdelningspolitik 
namnden arbetar efter fOr att uppna en jamlik skola for alla behiiver Vara resurser 
fordelas mer precist och hansyn i fordelningspolitiken ska vara for att hOja 
resultaten i de skolor som har tuffast forutsdttningar och lkga resultat. 

I Nyndshamns kommun ska det inte Ora skillnad vart man bor eller hur elevens 
sociala situation ser ut. Nyndshamns kommun ska vara en garant for en jamlik 
skola for alla. 

Patrik Isestad (S) 
Barn- och utbildningsnamndens ordforande 
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