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Utbildningsstyrelsen

Svar på motion (S) om att utveckla Kyrkskolan till en F-6skola
Förslag till beslut

Motionen avslås.
Beslutsnivå

Kommunfullmäktige
Sammanfattning

Lars Bryntesson m.fl. (S) har i en motion föreslagit att Kyrkskolan ska utvecklas till en
F-6-skola istället för en F-3-skola.
Beslut om skolans organisation fattades i oktober 2012. Beslutet föregicks av en
utredning av tre tänkbara alternativ för skolans organisation. Det alternativ som valdes
innebär att Kyrkskolan ska bli en F-3-skola från och med läsåret 2014/15.
Omorganisationen av skolan i Värmdö sker för att skolan ska leva upp till krav som de
nya nationella styrdokumenten, skollagen och läroplanen, ställer. Styrsystemet talar för
en skolstruktur där byte mellan skolor i första hand sker efter skolår 3 och 6. Skollagen
har skärpt kraven på behörighet för lärarna i skolan, med nya krav på ämnesbehörighet,
årskursbehörighet och lärarlegitimation. Kyrkskolans omvandling är en del i en större
förändring. Motionen från Lars Bryntesson m.fl. föreslås avslås.
Ärendebeskrivning

Lars Bryntesson m.fl. (S) har i en motion föreslagit att Kyrkskolan ska utvecklas till en
F-6-skola istället för en F-3-skola. De argument som framförs är huvudsakligen:
● Planarbetet i Värmdö innebär att nya bostäder kommer att byggas på Värmdölandet
och Norra Värmdölandet kommer därför att behöva skolplatser.
● Fler skolplatser i Värmdö innebär att fler barn kan gå i skolan i närområdet.
Pendlingen till andra kommuner minskar och därmed även miljöbelastningen.
● Kyrkskolan har hög kvalitet med många behöriga lärare och ett starkt
föräldraengagemang. Skolan har elever även från andra upptagningsområden. Värmdö
kommun behöver ha skolor i Kyrkskolans mindre format.
Kyrkskolan är idag en F-5 skola och har 115 elever. Utbildningsstyrelsen beslutade den
18 oktober 2012 om en rad förändringar i Värmdös kommunala grundskolors
organisation. Beslutet innebär bland annat att Kyrkskolan ska övergå från att vara en F5-skola till att bli en F-3-skola från och med läsåret 2013/14. Beslutet är underbyggt av
en utredning av olika alternativ. Alternativen och konsekvenser beskrivs i utredningens
kapitel 3 (s 18-31). Ett alternativ som beskrivs (A) innebär en förändring av Kyrkskolan
till en F-6 skola. Det valda alternativet (C) ger goda förutsättningar att uppfylla kraven
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på att eleverna ska ha tillgång till behöriga lärare. Kapitel 5 (s 40 ff) i utredningen
utvecklar ytterligare varför detta alternativ är att föredra.
Förändringen av Kyrkskolans årskursindelning är en konsekvens av det nya nationella
styrsystemet från 2011 som innebär en skolstruktur där byte mellan skolor i första hand
sker efter skolår 3 och 6. Nya skollagen har även skärpt kraven på behörighet för lärarna
i skolan, med nya krav på ämnesbehörighet, årskursbehörighet och lärarlegitimation.
Om Kyrkskolan skulle omvandlas till en F-6-skola krävs en omorganisation utifrån
ämnesbehörighet då det från och med höstterminen 2012 ges betyg i åk 6 och behöriga
betygsättande lärare för den årskursen ska finnas på F-6-skolorna. Små enheter som
Kyrkskolan har svårt att täcka upp alla ämnen med sitt låga lärarantal.
Den beslutade förändringen av skolans organisation innebär bland annat att fler
årskurser samlas bland de högre åldrarna och möjliggör ett effektivt användande av
skollokaler och inklusive de specialsalar som krävs. Det innebär även att personal inte
behöver delas mellan flera skolenheter.
Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna berördes i utredningen om förändrad skolorganisation.
Konsekvenser för miljön
De miljömässiga konsekvenserna är troligen så små att de inte motiverar en förändring
av den beslutade organisationen.
Konsekvenser för medborgarna
Konsekvenserna för medborgarna berördes i utredningen om förändrad
skolorganisation.
Bedömning

Beslut om skolans organisation fattades i oktober 2012. Beslutet föregicks av en
utredning av tänkbara alternativ där det alternativ som valdes innebär att Kyrkskolan
ska bli en F-3-skolan från och med läsåret 2014/15. Omorganisationen av skolan i
Värmdö sker för att skolan ska leva upp till krav som det nationella styrsystemet ställer
såsom nya krav på ämnesbehörighet, årskursbehörighet och lärarlegitimation.
Kyrkskolans omvandling är en del i en större förändring. Motionen från Lars
Bryntesson m.fl. föreslås därför avslås.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts av kansli- och utvecklingsavdelningen.
Handlingar i ärendet

Nr
1
2

Handling
Motion från Lars Bryntesson m.fl. (S)
Utredning om förändrad skolorganisation

Pia Andersen
Produktionschef
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