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Stadieindelning – sammanträde Barn- och utbildningsnämnden
2011-10-19

Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträdet 2011-09-21 fattat beslut om
en förändrad stadieindelning. I korthet kan man sammanfatta att åk 6 flyttas från
”högstadiet” till ”mellanstadiet”, i och med den nya skollagen.
Vi motsatte oss inte skollagen, däremot tyckte vi att det är rimligt att
beslutsordningen är att man först utreder frågan ordentligt och gör en
konsekvensanalys, och därefter fattar beslut utifrån vad utredningen kommer fram
till. Att göra tvärs om leder troligtvis till kortsiktiga och möjligen felaktiga beslut.
Till detta sammanträde var vi utlovade den färdiga utredningen. Nu skulle
ytterligare ”delbeslut” fattas på vägen mot målet. Och fortfarande är inte
utredningen färdig. Vi reserverade oss alltså mot att fatta ytterligare beslut innan
vi har en bild av vad vi egentligen fattar beslut om. Vi krävde att en
konsekvensanalys görs klart först.
Låt oss dra oss till minnes hur nya Nyboda skola började byggas. Dåvarande
ordförande i Barn- och utbildningsnämnden ställde övriga politiker inför
fullbordat faktum, och visade upp ett bildspel i kommunfullmäktige över hur
skolan skulle se ut. Av vem och var beslutet fattats att bygga ut skolan råder
fortfarande oklarheter kring. Det visade sig snart att skolan blev betydligt dyrare
än tänkt, och nu visar det sig att skolan dessutom blir större än vad som behövs.
Om man skulle stanna upp och tänka till innan man fattar beslut, göra en riktig
utredning, och föra politiska diskussioner så skulle man sannolikt fatta klokare
beslut. Nu återupprepas den moderata modellen för beslutsfattande.
Nya Nyboda högstadieskola är inte ens färdigbyggd. Dyr och halvtom ska man
rädda situationen genom att placera mellanstadiebarn där. Det är genuint korkat.
Det låter inte ens logiskt att vi tidigare (låt vara några år sedan) fyllt två
högstadieskolor i centrum. Nu med alla byggplaner som finns behöver vi inte ens
en. Vi har föreslagit att man ska bredda utredningen till andra nämnder, baserat på
att gymnasiet letar efter mer centrumnära lokaler.
Skolorna som enligt beslutet ska inrymma åk 6 har åtminstone utretts huruvida
dessa elever får plats eller ej. På många håll ser det ut som att det går att
genomföra 2012 som planerat. Men en hel del frågor återstår. Ett exempel är
Sofiebergsskolan, där det redan är trångt idag. Där föreslår förvaltningen att en av
grupperna på förskolan ska flyttas till Kumla för att ge plats åt förskoleklass. På
nämndsammanträdet undrade vi vilken grupp då? Avdelningarna är

Socialdemokraterna i Tyresö Adress: Björkbacksvägen 37 (gaveln) Postadress: 135 40 Tyresö
Telefon: 08-712 80 30 E-post: sap.tyreso@telia.com Hemsida: www.socialdemokraterna.se/tyreso

2(2)

åldersindelade, och i stort sett är det samma barn som flyttas upp en avdelning för
varje år för att sedan börja i Sofiebergs skola. Ett fåtal barn från varje årskull
väljer annan skola, främst Kumla. Att som förvaltningen sa flytta några barn från
varje årsgrupp till Kumla, leder till – om man ska frigöra lokaler – att systemet
med åldersindelade grupper på Sofiebergs förskola inte kommer att kunna fortgå.
Det finns ytterligare exempel på att förslaget inte är färdigarbetat, och det mesta
tyder på att göra stadieförändringen 2013 skulle vara ett klokare beslut.
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