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Svar på motion (-) om utvidgning av Kyrkskolan
Förslag till beslut
Motionen avslås.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning
Henrik Paulsen (-) har i en motion föreslagit:




att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att i första
hand utvidga Kyrkskolan till en F-9-skola och i andrahand till en F-6-skola,
att kommunstyrelsen även ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för en
försiktig utvidgning av antalet klasser i varje årskull, samt
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur de allmänna
kommunikationerna till och från Kyrkskolan kan förbättras.

Den dialogprocess som genomförts kring skolorganisationen sedan motionen
framställdes ligger i linje med motionärens förslag. Beslut är även fattat i
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen i den riktning Henrik Paulsen (-) föreslog i
sin motion. Motionen föreslås därför avslås.

Ärendebeskrivning
Beslut om skolans organisation fattades i oktober 2012. Beslutet föregicks av en
utredning av tre tänkbara alternativ för skolans organisation. Det alternativ som valdes
innebar att Kyrkskolan blev en F-3-skola från och med läsåret 2013/14.
Som en reaktion på beslutet om en ny organisation av den kommunala grundskolan
bildades Folkinitiativet i Värmdö. Folkinitiativet samlade in så många namnteckningar
att en folkomröstning kunde genomföras.
I maj 2014 genomfördes folkomröstningen om skolorganisationen och utifrån resultatet
av denna beslutade kommunstyrelsen i juni 2014 att ”en handlingsplan/beskrivning för
processen och brett göra en utvärdering/översyn av gällande skolorganisation för att får
fram en långsiktigt hållbar organisation” skulle utarbetas. Uppdraget att genomföra en
dialogprocess kring skolorganisationen gick till ett konsultföretag som redovisade sin
slutrapport för kommunstyrelsen 2015-06-03.
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Resultatet av folkomröstningen och åtföljande skoldialog visar att såväl föräldrar som
personal är relativt nöjda med den nuvarande skolorganisationen. På Kyrkskolan
uttrycktes en tydlig önskan, främst från föräldrar, om att Kyrkskolan ska bli en F-6skola. Deltagare i Skoldialogen påpekade att det är viktigt att Kyrkskolan har
elevunderlag för sin verksamhet så att undervisningen kan bedrivas med hög kvalitet
och slutsatsen blev att en gradvis utbyggnad av Kyrkskolan bör ske. Detta blev också
utbildningsnämndens beslut i oktober 2015.

Bedömning
Folkomröstningen i maj 2014 och den efterföljande skoldialogen resulterade i att
utbildningsstyrelsen i oktober 2015 beslutade att Kyrkskolan ska utvidgas till årskurs 4
höstterminen 2016. Därefter ska den gradvis byggas upp till en F-6-skola under
förutsättning att det finns ett tillräckligt elevunderlag för att bedriva en undervisning av
hög kvalitet. Den 9 november 2015 fattade kommunstyrelsen beslut att Kyrkskolan från
och med höstterminen 2016 ska bli en ny resultatenhet F-6. Detta innebär att beslut är
fattat i den riktning Henrik Paulsen (-) föreslog i sin motion. Motionen föreslås därför
avslås.
Ekonomiska konsekvenser

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för miljön

Förslaget till beslut har inga konsekvenser för miljön.
Konsekvenser för medborgarna

Förslaget till beslut har inga konsekvenser för medborgarna.
Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut har inga konsekvenser för barn.

Handlingar i ärendet
Nr
1
2
3

Handling
Motion från Henrik Paulsen (-)
Tjänsteskrivelse 2015-09-17 till utbildningsnämnden
Protokoll utbildningsnämnden 2015-10-08 § 77

Pia Andersen
Chef Kultur- och utbildningssektorn

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs
Biläggs ej
Biläggs ej

