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Svar på interpellation angående bussning av skolelever från Stora
Vika skola.
Lena Dafgård, Sorundanet, har ställt en interpellation till mig gällande att
elever på Stora Vika skola får åka buss till Kyrkskolan för att få
undervisning i ämnena idrott, slöjd och musik och att Barn- och
utbildningsnämnden då fattade beslut om att säga upp vissa lokaler på
Stora Vika skola.
Jag skulle vilja inleda med bakgrunden till beslutet.
Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter hade i samband med
budget 2010 fått ett särskilt tydligt uppdrag att se över lokalbeståndet så
att det var anpassat till elevantalet men också så att lokalerna optimalt
gynnar skolans mål om ökad måluppfyllelse, trygg miljö och närvarande
vuxna. Sorunda rektorsområde hade viss överyta. Elevunderlaget i
Sorunda har minskat och det gäller också i Stora Vika.
Skolledningen hade beslutat om ny skolorganisation för Sorunda
rektorsområde. Det är rektor som enligt uppdrag från riksdag och
regeringen har på direkt delegation att fatta beslut om skolorganisationen.
Förändringen byggde på förändrad klassorganisation för att skapa goda
förutsättningar för kunskapsutveckling, öka möjligheterna till studiero, inte
minst för de elever som bäst behöver det, och som bättre stämde överens
med elevunderlaget.
Som konsekvens av den förändrade skolorganisationen hade Barn- och
utbildningsnämnden att fatta beslut om att säga upp de lokaler som inte
skulle användas på Stora Vika skola till fastighetsavdelningen.
Det fanns i underlaget till beslut uppgifter om vad själva uppsägningen av
lokaler skulle innebära i kostnadsminskning för rektorsområdet. Uppsagda
ytor utgjorde 880 kvm. Beräknad helårsbesparing för uppsagda lokaler
beräknades till 640 tkr. Till det tillkom minskade kostnader för underhåll
och reinvestering i slöjdsalar och idrottshall som annars skulle varit
aktuellt.
För mig som Barn- och utbildningsnämndens ordförande var detta beslut
inte en fråga om ekonomi. Det handlar om våra elevers rätt till
undervisning av lärare som är behöriga i sina ämnen. Det handlar om att
nämnden tar sitt fulla ansvar för att följa skollagen och tillskapa tjänster
som är möjliga för behöriga lärare att ta.
Det är en utmaning att rekrytera till Sorunda. När vi erbjuder lärartjänster
som är fördelade på två skolor med resor emellan som tar tid från elever,
från föräldrasamtal, kollegialt utbyte och som kräver egen bil så är det
kanske förståeligt att personer hellre tar någon av de andra tjänsterna som
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erbjuds där man ingår i en personalgrupp, inte reser mellan skolor kanske
flera gånger i veckan och byter skola minst en gång per dag. Att Stora
Vika skola inte lyckats rekrytera behöriga lärare var ju själva
utgångspunkten för förändringen. Då hade skolledningen annonserat och
på olika sätt jobbat med rekrytering vid flera.
Nuvarande skolledningen följer självklart läget för Stora Vikas elever vad
gäller både trygghet, motivation och lärande. I nya överväganden under
detta läsår är ändå den samlade bedömningen att det är bättre med
dagens lösning med att man åker buss än att eleverna inte har behöriga
lärare. Det måste vara vår utgångspunkt att våra elever får så mycket tid
som möjligt med behöriga lärare för att alla elever ska kunna nå skolans
mål.
I nuläget så är planeringen sådan att de äldre eleverna kan åka två gånger
per vecka och de yngre en gång per vecka till Kyrkskolan.
Vad gäller Lena Dafgårds fråga om fritidsaktiviteterna så är inte
fritidsgården påverkad av förändringen och enligt de uppgifter jag har så
brukar inte fritidsgården nyttja gymnastiksalen för sina aktiviteter. Men vi
behöver självklart säkerställa så att barnen i Stora Vika har möjlighet att
utöva sina fritidsaktiviteter på bästa sätt.
Vad gäller de detaljfrågor som Lena Dafgård ställer om hur mycket
busskostnaderna blivit, inklusive personal, som följer med så kan jag
gärna hjälpa till att kontakta ansvarig rektor så att Lena Dafgård får exakta
uppgifter om detta.
Svaret på Lena Dafgårds sista fråga om hur vi kan säga att ”Människan
går före systemet” när barn får åka buss till andra skollokaler så är mitt
svar just att vi arbetar för att varje elev ska få rätt till undervisning av
behöriga lärare och med så stor kontinuitet som möjligt och det var skälet
till detta beslut.
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