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§ 3 Centrumskolorna Nyboda och Forellen
Vänsterpartiet hade om vi haft rösträtt yrkat bifall till förslaget om sammanslagningen av
Nyboda skola och Forellen till en enhet under arbetsnamnet Centrumskolan.
Samtliga oppositionspartier lämnade den 10 februari in en motion med namnet ”Centrumskolan
– framtidens skola i centrum”. I vår motion yrkade vi i den första att-satsen på ”att barn- och
utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att tillsammans med andra berörda förvaltningar
snabbutreda och redovisa vilka alternativ, som kan finnas när det gäller den framtida
försörjningen av grundskoleplatser årskurserna 6-9 i de centrala delarna av Tyresö med största
möjliga hänsyn till elevers, föräldrars och personalens synpunkter.”
Eftersom den rektor, som lett utredningen om Nyboda och Forellskolans framtida organisering,
nu har sagt upp sig och en tillfällig rektor har anställts på konsultbasis, så har förhållandena för
de båda skolorna förändrats. Vi anser fortfarande att det varit på sin plats att utreda olika
alternativ, men i den nu uppkomna situationen, så är det viktigt att komma fram till ett beslut, så
att personal och elever på de båda skolorna kan få arbetsro och förverkliga intentionerna i
planen.
I vår motion föreslår vi också att förvaltningen tar fram ett program/en plan för upprustning av
de båda skolorna både vad gäller inre och yttre miljö. Förvisso säger den borgerliga majoriteten
att de ska ta itu med frågan och diskutera investeringar vid uppföljning av 2009 års
investeringsprogram, men en konkret plan lyser med sin frånvaro. Vänsterpartiet anser att en
investeringsplan snarast måste tas fram.
Frågan om Nyboda och Forellskolans underskott är inte heller löst. I dagsläget har skolorna ett
underskott på 4 miljoner kronor. Det är ett stort underskott att bära med sig in i en ny
organisation och kräver omedelbara besparingar. Vi menar att detta underskott måste ställas
under prövning och eventuellt avskrivas för att den nya Centrumskolan ska få en rimlig chans till
en bra start. Vi kommer att återkomma i den frågan.

För oss i Vänsterpartiet är det av oerhört stor vikt att Centrumskolan nu får en rimlig chans att
bli ”framtidens skola i centrum”. Det innebär att vi som ansvariga politiker måste se till att de
har goda ekonomiska förutsättningar för att klara av sitt åtagande och att skolorna behöver
rustas upp både in och utvändigt för att bli en attraktiv skolenhet, som med stolthet kan ta emot
nya elever.
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