Reservation Barn- och utbildningsnämnden 19 oktober 2011
§ 44 Stadieindelning
Miljöpartiet de gröna i Tyresö reserverar sig mot beslutet att Nya Nyboda ska vara
avsedd för elever i åk 4-9, och att utreda konsekvenser ett sådant beslut får för övriga
skolor i centrumområdet.
Beslutet går på tvärs mot tanken om den nära, trygga småskolemiljön för barn som bidrar till
såväl den enskilda människans som vårt samhälles långsiktigt hållbara utveckling.
Miljöpartiet de gröna i Tyresö ställer sig i sak positiv till en ändrad stadieindelning. Elever i
årskurs sex (elva-tolv år) får genom att behålla ”den lilla skolan i byn” ett år till, den stabilitet
och trygghet som ger bättre förutsättningar att utvecklas såväl emotionellt som
kunskapsmässigt.
Men genomförandet går för fort fram. Det underlag som tagits fram av förvaltningen är
otillräckligt, framförallt saknas åsikter och tankar om en stadieförändring från närmast
berörda, det vill säga elever, föräldrar och skolpersonal. Miljöpartiet ser det som en mycket
viktig kommunal angelägenhet att ta till vara medborgarnas åsikter och tankar om beslut som
påverkar kommunmedborgarnas vardag. Dessutom saknas en genomarbetad
konsekvensbeskrivning utifrån arbetsmiljö, skolväg (både vad gäller avstånd till skolan och
säker trafikmiljö) och framtida elevunderlag (befolkningsunderlag, inflyttning, nya bostäder).
Miljöpartiet saknar också en sammanställning från forskarvärlden vad gäller barns utveckling
och behov.
Att innan en konsekvensbeskrivning gjort förändra Nya Nyboda skolas inriktning från åk 6-9
till åk 4-9 ställer vi oss inte bakom. Här krävs en långtgående och fördjupad diskussion och
utredning om vad som ska hända med Nya Nyboda skola. Är problemet att Nya Nybodas
lokaler delvis kommer att stå tomma om årskurs sex förs tillbaka till ”mellanstadiet”? Vi vill
även att en utredning görs över vad en inflyttning av Tyresö gymnasium i Nya Nyboda skulle
innebära.
Miljöpartiet ser en stor fördel med småskolor, att skolor som Bergfoten, Fårdala och Njupkärr
behålls och får finnas som de positiva läromiljöer de idag är. Stor vikt ska läggas vid närhet
till den egna bostaden, syskontillhörighet, säker skolväg och en trygg, stabil skolmiljö. En
sammanhållen skolgång från förskoleklass upp till och med årskurs 6 är att föredra både för
elevens lärande och emotionella utveckling men även för att elevens familj/nätverk.
Miljöpartiet reserverar sig mot en utbyggnad av Hanvikens skola och av Krusboda
skola. Därför kan Miljöpartiet inte heller i nuläget ställa sig bakom utbyggnad av Hanvikens
och Krusboda skola. En total översyn över skolor i Tyresö kommun behövs och den får inte
bli ett hafsverk. Precis som för all planering och beslut inom Tyresös kommunala verksamhet
ska även detta beslut bidra till en långsiktig hållbar utveckling.
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