Hej, jag har uppenbarligen läst dåligt då jag trodde att remisstiden sträckte sig fram till och
med 20/1, d v s hela dagen. Ni får därför göra som ni finner bäst med detta remissvar.
Ett antal föräldrar som tillika sitter i skolrådet vid Boskataskolan har den 18/1 tagit del av
information av rektorerna på Björkskatan, Porsön och Bensbyn. Vi har dessutom i varierande
mån läst på remissunderlaget och övrigt tillgängligt material på kommunens webbplats. Vi
vill avge följande remissvar:
Vi vill till en början framföra att vi ser positivt på att det pågår ett strategiskt arbete med
framtidens skola, men saknar väsentliga delar i förslaget för att kunna stödja det:



Vår uppfattning är att elever ska ha sin skola i sin närmiljö, åtminstone upp och med
de första skolåren. Vi har samtidigt full förståelse för att det finns utmaningar att
driva alltför små enheter, både ur ett kvalitetsmässigt och ekonomisk perspektiv.
Eftersom en kommun arbetar med många olika frågor kan samtidigt sektoriella beslut
snarast bli kontraproduktiva gentemot andra mål som kommunen har, t ex en
levande landsbygd med fler invånare. Det är möjligt att dessa frågor diskuteras i
konsekvensbeskrivning och riskanalys, vilket vi inte haft tillgång till. Då dessa frågor
inte kunnat belysas kan vi inte stödja förslaget vad gäller skolstruktur.



Konsekvensbeskrivning och riskanalys skulle generellt sett ingått. Då vi saknar
detaljkunskap om andra områden i kommunen är det svårt att ha en absolut
uppfattning. Om underlaget inkluderat tidigare delar hade dock förutsättningarna
varit bättre.



Förslaget har den förpliktigande titeln Framtidens skola och berör många viktiga
frågor, t ex pedagogisk idé, digitalisering och ett mer mångkulturellt samhälle.
Förslaget reduceras dock att behandla förändrad skolstruktur och konsekvenser
såsom skolskjuts och måltidsorganisation. Hade förslag på andra områden ingått
hade förslaget som helhet kunnat uppfattas på ett annat, mer intressant, sätt.

Vi har sedan några synpunkter som inte berör förslaget som sådant:




Informationsträffarna borde hållits av politiker och tjänstemän som tagit fram det. I
vårt fall var det rektorerna som, även om inte vår del av stan ingår i förslaget,
kommer att beröras av ett senare förslag. De hamnar också lätt i en roll där de får stå
till svars för förslaget.
Förslag om vår del av stan ska utredas vidare. Vi kan dock konstatera att
med måltalet 400 elever är samtliga "våra" skolor för små. Vi menar dock att

skolstrukturen på Björskatan och Porsön ska kvarstå, även om elevantalet något
kommer att understiga 400 elever.
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