SÄRSKILT YTTRANDE
i Tyresö

Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 16 februari 2005
§ 4. Mindre organisationsförändring
Vi i den socialdemokratiska gruppen i barn- och utbildningsnämnden valde att inte
delta i beslutet om en mindre organisationsförändring, som innebär, att förskolan
Dalstugan och förskolan Pusslet tillsammans med Fårdala skola bildar en
resultatenhet samt att förskolan Gunghästen och förskolan Sagan bildar en
resultatenhet. Förändringen är dels föranledd av att Gunghästen tappade sin
anknytning till Nyboda skolas F-5 då denna skola läggs ner, dels att förskolan
Sandlådan går över i annan regi och att förskolan Dalstugan då skulle bli ”ensam”
enhet.
Ledningsorganisationen för Tyresös förskolor och skolor är olika för olika enheter.
Vissa grundskolor har flera rektorer, andra har en eller flera biträdande rektorer, vissa
rektorer har ansvar för familjedaghem och vissa förskolor har ingen utttalad koppling
till någon skola. Tidigare resultatenheter har delats upp i två, t ex Forellskolan och
Stimmet . Några månader senare ser man att två förskolor borde ha kunnats få
koppling till en grundskola (Stimmet), men det går inte eftersom Stimmet precis blivit
en egen enhet.
Beskrivningen av ovannämnda resultatenhetsorganisation talar sitt tydliga språk.
Det saknas en genomtänkt långsiktighet vad gäller våra resultatenheter. Vi hävdar
fortfarande att den s k röda tråden, som följer barnet från förskola och F-9 och tanken
med det livslånga lärandet är värt att bevara – för barnens skull. Vi tror också att det
har ekonomiska fördelar, att enheter i samma område kan samverka personellt.
Integrationen med förskola, förskoleklass, skolbarnomsorg och grundskola är
värdefull.
Det är möjligt att det är lämpligt att Fårdala skola bildar en enhet med förskolorna
Dalstugan och Pusslet. Men det finns också en naturlig koppling till Krusboda skola.
Frågan är hur länge denna mindre organisationsförändring håller.
Vi socialdemokrater vill sällan ställa oss vid sidan om när beslut ska fattas. Men mot
bakgrund av den ”ad hoc”-inställning som nu råder avseende resultatenheternas
organisation, kunde vi inte göra annat än att inte delta i beslutet.
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