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Interpellation ställd till ordföranden i KSPU och KS, Michaela Fletcher.

Avser Bergsättraskolan och kommunens bemötande av elever och föräldrar,

samt att kommunen använder 9-ârigar som ekonomiska utjämningsposter.

13 frågor vi önskar svar på i fet text nedan.

För två är sedan infördes skolval för elever som går i åk 3 i Österåkers kommun. Eleverna från
Bergsättraskolan har tidigare automatiskt blivit uppflyttade till Tråstättraskolan vilket är logiskt eftersom
det gäller barn i åldern 9 år så är kontinuitet väldigt viktigt. Det är också logiskt eftersom Bergsättra-
och Trásättraskolorna har gemensam matsal, idrottssal, slöjdsal och elevhälsa så och därmed är
Bergsättrabarnen i Trásättra flera gånger varje dag och Tråstättraskolan är en del av deras nuvarande
skola. Första året efter skolvalet infördes bereddes plats i Trástättraskolan för två klasser, som det
brukar vara. Året därpå beredda man plats enbart för en klass. Medvetet valde ni, du Michaela
Fletcher huvudansvarig, att splittra dessa elever. Eleverna splittrades på olika skolor i kommunen och
fyllde tomma platser i andra skolor för att minska kostnaderna.

1. Har det gjorts någon konsekvensanalys ur ett barnperspektiv, av att splittra upp
eleverna I en klass från Bergsättra och placera ut dem på flertal skolor I kommunen?
(OBS. inte sett ur ett ekonomiskt vuxenperspektiv)
Om konsekvensanalys inte är gjord, varför inte?
Om konsekvensanalys är gjord vill vi få tillgång till denna.
Beslut I skolfrågor ska tas med vetenskap och beprövad erfarenhet som grund för en
bra utbildning. Hur kan du förklara att detta beslut är fattat på den grunden?

Föräldrarna till barn i Bergsättra åk 2 blev oerhört oroliga eftersom de fått förmedlat att skolvalet
endast är administrativt och när de valde Bergsättraskolan så var det automatisk uppflyttning till

Tråstättraskolan. De ställda frågor och fick i februari 2020 svaret från huvudansvarig tjänsteman Eva
Wetterstrand, produktionschefi kommunen, via rektor på Bergsättra (mejl finns att tillgå som intygar
detta) att kommunen kommer ha två klasser för åk 4 i Trásättraskolan till starten för HT 2021. Det är
den sista informationen várdnadshavarna har fått i denna fråga innan svaret från skolvalet kom.

När föräldrarna gjorde skolvalet för sina barn litade de på Wetterstrand och rektors utsagor om två
klasser I Trásättraskolan varför de enbart valde Trástättraskolan och Inte några andrahandsval.
Resultatet blev för flera av de barnen som nu ska börja åk 4 utspridda på en mängd olika skolor i

kommunen. 18 barn ñck inte fortsätta på Trásättraskolan utan är nu utspridda på skolor runt om i

kommunen. Vissa barn är dessutom ensamma att börja i en viss klass och skola.

Det är allvarligt att dessa barn används för ekonomisk utjämning. Vi kan inte se att detta beslut är för
barnens bästa och inte genomtänkt när det kommer till den för dessa barn viktiga kontinuiteten. Vi ser
stora brister i detta förfarande!

5. Anser du att kontinuiteten för barn I nioårsåldern är viktigt och önskvärt?

När vårdnadshavarna försökt få klarhet i vem som fattat detta beslut och på vilka grunder så får man
_

inga svar. De får heller inte svar på andra frågor de ställt. Här vill vi ha svar på följande frågor:

6. Vem är det som fattat beslut om antalet klasser per årskurs I Tråsättrasskolan?
7. Finns det ett protokollfört beslut? Om ja, varför har föräldrar vid förfrågan Inte fått se

det?
8. Om det inte finns ett protokollfört beslut, varför finns det inget protokqllfört beslut?

Kommunens inriktningsmål nr 1 är: "Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet

och ett gott bemötande i alla kommunal service."

9. Att Inte svara på frågor och att inte lämna ut Information kring förändrade planer
uppfattar Inte vårdnadshavarna eller vl I Roslagspartiet som att ni håller er till

inriktningsmål nr 1. Hur ser du på detta?

I Bergsättraskolan finns tomma lokaler eftersom det brukade vara tvåparallelligt men nu är det endast
en klass i åk 1. Likväl som att e|ever i Bergsättraskolan kan använda sig av lokaler i Trásättraskolan
så skulle Trásättraskolan kunna använda sig av lokaler i Bergästtraskolan. Om det är ont om
slöjdlokaler eller liknande så skulle en årskurs kunna ha en koncentrerad period (t ex två veckor) med
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hemkunskap, slöjd mm på Söraskolan eller Solskiftesskolan. Det finns friskolor som ordnar sin

utbildning på det viset.

Beslutet kan inte rivas upp men ett nytt beslut kan fattas. Ett tilläggsbeslut kan fattas i KS/KSPU och
tjänstemännen få uppdraget att kontakta alla föräldrar för att undersöka detta vilket blir en konsekvens
och en möjlighet ti|| upprättelse för de. eleverna som blivit drabbade. Tänk om och tänk nytt för att

behålla kontinuiteten för 9--åringarna.

Kontinuiteten är viktig för eleverl den åldern och det är inte lämpligt att splittra dem varför alla

möjligheter bör genomarbetas Innan ett så drastiskt beslut fattas. Det finns barn i denna grupp som
mår riktigt dåligt då de var helt inställda på att fortsätta fjärde klass med sina kamrater.

10. Kan åk 4 med start HT 2021. en klass, gå kvar i lokalerna i Bergsättra ett år så att

klasserna inte behöver splittras upp och så att kontinuiteten kan bibehållas?
11. Om inte, varför med hänvisning till ovanstående?

Den information föräldrarna fick i samband med skolvalet var att "Endast elever i årskurs 3 I

Bergsättraskolan och Akerstorpsskolan behöver göra skolval till årskurs 4. För dessa elever finns

ingen automatisk överflyttning till någon skola.“ och "Om det finns fler sökande än platser ti|| viss

skolenhet behöver kommunen göra ett urval. Kommunen utgår då från den relativa närhetsprincipen."

Kommunen, den del som du är ansvarig för, har valt att Inte skapa automatisk uppflyttning för dessa
elever. Du väljer att en del elever i kommunen ska vara utjämningsposter genom att kontinuiteten som
är så viktig för elever i den åldern inte ska gälla för dem. Som grund till det använder ni att skolan inte

har de påföljande årskurserna. Det har ni tidigare löst genom att säkerställa att klasserna flyttas över
som helhet. Men om skolorna hade varit samma skolenhet så hade klasserna fortsatt som vanligt. Att

säkerställa kontinuiteten för alla åk 3:0r borde vara en grundläggande plan vilket skulle kunna göras
genom att fortsätta ha automatisk uppflyttning av de klasserna så som det varit tidigare.

Vi anser att ni inte ger samma förutsättningar för alla elever vad avser kontinuiteten och därmed inte

följer 2 kap. 3§ kommunallagen vad avser Iikställighetsprincipen.

"Kommuner och regioner ska behandla sina medlemmar lika. om det inte finns sakliga skäl för

något annat."

Ni I Alliansen väljer att inte behandla alla elever som går i årskurs tre i kommunen lika. Ett annat
alternativt hade kunnat vara att alla elever i åk 3 i kommunen valde skola inför nästkommande
årskurs. Vi ser dock inte det som ett bra alternativ då det skulle innebära att kontinuitet inte uppnås för

elever. Alla elever i kommunens skolor bör tillförsäkras en kontinuitet, och inte utnyttjas som
ekonomiska utjämningsposter.

l kommunens nya riktlinjer "Rutin för övergångar inom och mellan skolor och skolformer” som infördes

2021-03-25, står det att "Antal lediga platser per skola kommuniceras ej ut till vårdnadshavare; varken
från förvaltning, servicecenter eller skola". Vårdnadshavarna nekas alltså insyn. Várdnadshavarnas
möjlighet att ifrågasätta minskar därmed och blir således utelämnade till tjänstemän och politikers

godtycke.

12. På vilka grunder (Iagparagraf) och varför nekas Insyn?
13. Betyder det att också medborgarnas valda politiker nekas Insyn?'

Att ha mindre enheter som Åkerstorp och Bergsättra är bra för. eleverna men det är av yttersta vikt att

säkerställa kontinuitet och att beakta Iikställighetsprincipen, i kombination med att besluten ska vara
baserade på vetenskaplig- och beprövad erfarenhet.

Sammantaget utifrån den inkorrekta informationen som vårdnadshavarna fått från

produktionschef och rektor så uppmanar vi dig att säkerställa möjligheterna för dessa elever
att få en kontinuerlig fortsatt skolgång utifrån att de ursprungligen valde att sätta sina barn I

Bergsättraskolan med fortsättning till Trásättraskolan.

Så smá elever ska kunna känna sig trygga precis som elever i andra skolor i kommunen.

För Roslagspartlet 2021 --06 13/zM
Peter Nummert


