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Strategi och plan för att lösa Österåkers utbildningsskuld

Vi har nu alla levt och verkat i ett år där Covid pandemin präglat tillvaron. Visserligen är inte

pandemin över, men i takt med att al|tf|er blir vaccinerade kommer sannolikt mer av normalt
tillstånd att infinna sig, om än med post pa'ndemiska inslag.

Precis som det i sjukvården finns en vårdskuld finns det inom förskola och grundskolan en

utbildningsskuld också för Österåkers kommun att hantera. Liksom det finns konsekvenser

av pandemin i form av oro, av ökad psykisk ohälsa hos enskilda barn/elever samt i deras

närhet att behöva hanteras. Vi menar att Österåkers kommun måste ta fram en strategi och
en plan tillsammans med resurser för att ta sig an uppgiften.

Exempel på utmaningar som viser som effekter av pandemin är med fokus på

undervisningen och hur väl grundskolans elever kunnat tillgodogöra sig den
undervisningen/kunskapen de har rätt till under pandemin. Hur stora är kunskapsluckorna?

Hur kan vi se till att ge ytterligare stöd som eleverna mäktar med att tillgodogöra sig för att

komma ikapp?

Hur ser situationen ut vad gäller yngre elever och elever i behov av särskilt stöd ? Hur

fullföljs det kompensatoriska uppdraget ut när elevers har olika förutsättningar i tillgång till

digitala verktyg som kan påverka deras möjligheter att-tillgodogöra sig undervisningen ?

Hur ser vi till att elevernas närvaro i skolan är hög ? Beredskap för uppsökande kontakt med
oroliga vårdnadshavare, etc ?

Sannolikt kan nya stödbehov uppkommit kopplat till pandemin, vilken beredskap finns för

att möta det ?

Vårdnadshavare som mår psykiskt dåligt på grund av pandemin drabbar även barnen. I

familjer där det förekommer våld, psykisk ohälsa, ekonomiska svårigheter eller missbruk

ökar utsattheten då hela samhället är oroligt. Då är förskolan och skolan extra viktiga för

dessa familjer och särskilt för barnen. Hur ser beredskapen ut för att möta denna
problematik i förskolan och i skolan ?

Vi yrkar att en strategi, samt en plan med finansiering tas fram för att stärka upp i förskola

och grundskola för att möta pandemins effekter rent kompensatoriskt, men också för att

säkra resurser mer långsiktigt pga effekterna av och post pandemin även genom elevhälsan
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