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Medborgarförslag om skolskjutsar Benzeliusskolan – Örarna Brändön
Ärendebeskrivning
Elin Eriksson, representant för föräldrar och barn vid Benzeliusskolan, anför
följande i ett medborgarförslag 2012-10-02.
Elin Eriksson föreslår att det omgående sätts in två skolskjutsturer igen på
sträckan Benzeliusskolan-Örarna-Brändön efter skoldagens slut (ca 13.10 och
14.25).

Varför? Jo, därför…
Att barn som ätit lunch 10.30 inte kan äta mellanmål förrän efter 15 när
de kommit hem → hungriga barn (de får ju inte äta mellis på fritids om
de inte har fritidsplats)
Att den verkliga skoldagen blir för lång (07.30-15.00), särskilt för de
yngre barnen →trötta barn.
Att bensbybarn hänger kvar längre än nödvändigt på skolgården
eftersom deras Brändökompisar är kvar → svårt för personalen att hålla
koll på alla och fler barn ökar risken för konflikter.
Att föräldrar kan se ”väntis” som en billig omsorg och därmed säger
upp fritidsplatser. → fritids får mindre resurser och väntis ännu fler
barn att ta hand om.
Att pedagogen på ”väntis” förväntas ge pedagogisk hjälp och omsorg
till många barn i en åldersblandad grupp (6-12år) i en för ändamålet för
liten lokal, och dessutom ha koll på de barn som väljer att stanna
utomhus →läxläsningshjälpen misslyckas samt att vissa dagar (måndag
och fredag) måste två lärare hjälpas åt (vilket så klart innebär mer
resurser).
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Att enligt uppgift från ett bussbolag kostar en extra busstur inte mer
än 1500 kr per dag, vilket i sammanhanget känns som en liten summa
med tanke på vilka konsekvenserna av den indragna bussturen har
blivit. Dessutom skulle en sådan tidig tur kunna utnyttjas av vanliga
resenärer, högstadieungdomar från Björkskatan samt gymnasielever
från Brändön, Örarna och Bensbyn.
Att det kommer två bussar kl 14.25 för att det annars skulle bli
överfullt på en buss och barnen skulle då inte få sittplats med
säkerhetsbälte. Dock lämnar inte dessa TVÅ bussar Benzeliusskolan
fulla. Alltså borde en av bussarna kunna gå tidigare, med de barn som
slutar skoldagen tidigt. Det verkar alltså inte rimligt - inte ens i
ekonomiskt perspektiv - att alla ska behöva vänta till 14.25.
Att Kläppenskolan i Sunderbyn har dubbla bussar tre gånger/vecka
när många barn från byarna slutar tidigare. Vi menar inte att de ska
tappa sina turer utan att vi ska få tillbaks våra. Borde det inte vara
lika BRA för alla barn inom samma kommun!?
Den 28 augusti hade vi ett möte på Benzeliusskolan angående skolskjutsarna
till Brändön och Örarna. På mötet deltog representanter från föräldragruppen,
rektor, BUNs ordförande och vice ordf samt Örjan Lindström (m) och Samuel
Ek (kd). Bussturen som har gått 13.20 går inte längre vilket innebär att barnen
som inte har fritidsplats får vänta ända till 14.25 innan de kan åka hem. Skolan
har fått extraresurser för att ordna med omsorg på ett så kallat ”väntis”. Detta
fungerar dock inte så bra, även om pedagogerna verkligen försöker göra sitt
bästa.
Föräldragruppen har gjort ledamöter i BUN uppmärksamma på detta, men
inte mycket har hänt och veckorna går. Nu vill vi att ansvarig tjänsteman
fattar ett beslut som innebär att 13.10-skolskjutsen återuppstår eftersom att det
inte ens finns några ekonomiska hinder för detta. Det går ju redan två bussar
på samma tur!
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Vi hoppas att kommunfullmäktige inser vansinnet i detta och rätar upp
situationen om inte tjänstemännen har mandat till det. Låt inte ärendet vandra
runt mellan borden längre.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

tillåta att medborgarförslaget får ställas

överlåta till barn- och utbildningsnämnden att besluta i ärendet.
_____

Beslutsexpediering
Elin Eriksson, barn- och utbildningsnämnden
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