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Interpellation angående bussning av skolelever från Stora
Vika skola
Bakgrund
Sedan hösten 2010 har eleverna i åk 1-5 bussats till Kyrkskolan för att få undervisning i skolämnena idrott, slöjd och musik. I en konsekvensanalys (2010-11-24) står det att Barn- och
utbildningsförvaltningen har sagt upp 880 kvm av lokalerna i Stora Vika skola. Det framgår
också att uthyrning av den uppsagda lokalytan är problematisk. Dessutom står det: ”Enligt
lokalförsörjningsprocessen skall en konsekvensbeskrivning göras vid uppsägningen av lokaler.
Uppsägningen skall prövas utifrån ett övergripande perspektiv och att en god hushållning av
skattemedel sker.” (sid.1). Ändå innehåller konsekvensanalysen enbart ekonomiska siffror beträffande uthyrning, renovering och rivning av de aktuella lokalerna i Stora Vika.
Mot bakgrund av ovanstående, önskar jag ställa följande frågor till ordförande i
Barn- och utbildningsnämnden:
1. Hur mycket kostar busstransporterna till och från Kyrkskolan för dessa elever per läsår?
(Kostnaden för läraren som medföljer bussen ska naturligtvis inräknas i kostnaden.)
2. Om man lägger ihop kostnaderna för busstransporter till och från Kyrkskolan, kostnaderna för att lärare medföljer eleverna, och kostnader för lokaler i Stora Vika skola,
som inte har kunnat hyras ut. Har kommunen tjänat några pengar totalt sett på att
bussa eleverna i Stora Vika till Kyrkskolan? Om svaret är ja, hur mycket?
3. Vad hade kostnaden varit om lärarna i de aktuella ämnena i stället hade åkt till Stora
Vika och haft undervisningen där, så att eleverna hade fått varit kvar i sin skolmiljö?
4. Hur påverkas möjligheterna till fritidsaktiviteter för Stora Vikas barn och ungdomar, om
t.ex. gymnastikhallen rivs, vilket är ett av förslagen i konsekvensanalysen?
5. Finns det någon utvärdering av vad denna förändring har inneburit för eleverna i Stora
Vika när det gäller trygghet, trivsel, motivation, praktiska konsekvenser och hur kommunikationen mellan de två skolmiljöerna har fungerat?
6. Hur kan man säga att ”Människan går före systemet” (Barn- och utbildningsnämndens
Verksamhetsplan 2011), när bl.a. lågstadiebarn ska åka omkring i buss för att få sin
undervisning för att Barn- och utbildningsnämnden ska spara pengar?
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