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Minnesanteckningar 2013-11-05
Dialogmöte kring attraktivare skolor i Värmdö
1) Presentationsrunda
Max Ljungberg (ordförande i Utbildningsstyrelsen), Malin Bellander (1:e vice
ordförande i Utbildningsstyrelsen) och Karin Aaseby (2:e vice ordförande i
Utbildningsstyrelsen) och presenterade sig och berättade om bakgrunden till
dialogmötet. Initiativet till mötet har tagits av Utbildningsstyrelsen. De
efterfrågade en struktur för dialog och kontakt med föräldrar. Tankar, idéer och
förslag emottogs. Presidiet föreslog en regelbunden dialog med ungefär en träff
per termin.
Föräldrarepresentanter från Viks skola, Fågelviks skola, Munkmoraskolan,
Farstavikens skola/Ekedal, Farstavikens skola/Kvarnberget, Värmdö särskoleoch kommungemensamma grupper, Värmdö Skärgårdsskola/Djurö, Kyrkskolan,
Ösbyskolan presenterade sig. Det saknades föräldrarepresentanter från Brunns
skola och Hemmestaskolan.

2) Munkmoraskolans föräldraförening
Föräldraföreningen från Munkmoraskolan presenterades särskilt eftersom de är
ett gott exempel på vad engagemang från föräldrar kan leda till. Föreningen är
ungefär ett år gammal. Den bildades när skolan var nedläggningshotad och
föräldrarna kände behov av att precisera varför just deras skola skulle få vara
kvar. De ordnade öppet hus med en föräldrafrågestund vilket resulterade bland
annat i en verksamhetsplan för 2013. Arbetet kommer att fortsätta för att befria
skolan från det dåliga ryktet och istället lyfta fram det som är positivt. Det har
gett goda resultat. Bland annat har elevantal ökat med 28 % från förra året och
personalen är starkare engagerad i skolans utveckling. Förändringen har kunnat
ske dels genom en ökad dialog mellan föräldrar och andra innevånare i
kommunen om skolans fördelar och dels genom ändrad organisation i skolans
ledning. Rektorstjänsten hade tidigare delats med Ekedalsskolan och eftersom
rektor ej fysiskt kunde närvara till fullo på båda skolorna fanns sällan
möjligheter att diskutera eller/och lyssna till föräldrarnas åsikter.
Föräldraföreningen upplever att stora förändringar har skett och att de har fått
ökat inflytande.

3) Aktuellt på respektive skola utifrån ett föräldraperspektiv
Trenden på flera skolor verkar vara att organisationen med föräldraråd där
rektorn är sammankallande kompletterats med föräldraföreningar där det är
föreningen som sätter agendan.

Besöksadress: Skogsbovägen 9–11, 134 81 Gustavsberg • Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg
Växel 08-570 470 00 • varmdo.kommun@varmdo.se • www.varmdo.se • Org.nr. 01-212000-0035

Tjänsteskrivelse
Diarienummer

13US/0205

Sid 2(2)

Flera arbetar i projektform. Ett exempel kan nämnas. Värmdö särskole- och
kommungemensamma grupper har som involverats i processen i att arbeta med
resultatet av en personalenkät.
Marknadsföringen av skolan är viktig eftersom det är föräldrarna som i hög
utsträckning väljer förskola och skola åt sina barn. Föräldraråden och
föräldraföreningarna har bidragit med att ta fram vad det som är attraktivt och
värt att lyfta särskilt för olika skolor. Andra frågor som berördes var antalet
elever i klasserna, lokalerna och andelen behöriga lärare. Kvaliteten hänger ihop
med attraktivitet och flera framhöll att det som är bra med Värmdö behöver
synliggöras. Skärgårdsskolans föräldraförening hade t.ex. tillsammans med
rektorn arbetat fram en vision om skolans framtid.
En föräldraförening hade följt upp orsaken till varför föräldrar har bytt skolor.
Den uppföljningen efterfrågades som en uppgift för politiker och Värmdö
förvaltning att genomföra på flera skolor som tappat elever.

4) Vilka förväntningar har ni på dessa möten?
Föräldrarepresentanterna efterfrågade en fortsättning på detta uppstartsmöte. De
ville veta om deras tankar kommer att tas tillvara och föreslog att denna
konstellation skulle träffas ofta. De tyckte att det var ett bra tillfälle att byta
erfarenheter och lära sig av goda exempel. Tillsammans kan föräldrar och
politiker lyfta skolorna för att nå målet att bli en god skolkommun. Kunskap,
undervisning och budget är centrala begrepp där strävan efter gemensamma mål
behöver ligga i fokus. De betonade också vikten av att detta forum inte blir en
politisk arena utan att, oavsett politisk färg, målet är att nå en trygg och god
skolgång för Värmdös skolelever.

5) Avslut
Presidiet återkommer med datum för nästa möte. I samband med att
minnesanteckningarna skickas ut kommer förslag till punkter på dagordningen
efterfrågas.
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