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Yttrande över ansökan till Skolinspektionen om
godkännande av fristående huvudman
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till yttrande godkänns.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Sammanfattning av yttrandet
Yttrandet innehåller den information som Skolinspektionen begär d.v.s. en beskrivning
av vilka grundskolor som är belägna i de fyra kommundelarna. Vidare redogörs för
elevunderlag, elevrörlighet över kommungränsen och de kommunala skolornas
kapacitet.
Yttrandet avslutas med en konsekvensbeskrivning samt Värmdö kommuns generella
positiva inställning till nyetablering av grundskolor i kommunen då det ger medborgarna
större valfrihet. Vidare görs bedömningen att en nyetablering av en grundskola inom
kommunen initialt skulle kunna ge ekonomiska konsekvenser för de kommunala
skolorna. Enligt elevprognosen sjunker elevkullarna efter 2018. Eftersom
Thorengruppen AB avser att starta skolan läsåret 2017/18 kan ett minskat elevantal
innebära att organisatoriska svårigheter uppstår.

Bakgrund
Skolinspektionen är den statliga myndighet som godkänner huvudmän för fristående
förskoleklass, grundskola och fritidshem. Värmdö kommun har av Skolinspektionen
beretts möjlighet att yttra sig över en ansökan om godkännande av huvudman.

Ärendebeskrivning
Ansökan gäller godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående
förskoleklass, grundskola och fritidshem i Värmdö kommun. Den sökande är
Thorengruppen AB. Ansökan gäller start fr.o.m. läsåret 2017/18. Skolans namn är
Thoren Framtid Värmdö
Enligt ansökan är grundpelarna i Thorengruppen AB:s pedagogik entreprenöriellt
lärande och formativ bedömning.

Grundskolans omfattning första året uppges uppgå till 150 elever F-9. Första året
planeras 50 elever i respektive F-klass samt årskurs 4 och 7. Fullt utbyggd år 2020
kommer verksamheten att omfatta 500 elever.
Fritidshemmets verksamhet omfattar första året 80 elever. Fullt utbyggd kommer
fritidshemmet att omfatta 220 elever F - 6.
I ansökan finns inte någon lokal för verksamheten angiven.
Bedömning

Om Skolinspektionen godkänner Thorengruppen AB kan en nyetablering av en
grundskola inom kommunen initialt ge ekonomiska konsekvenser för de kommunala
skolorna. Enligt elevprognosen sjunker elevkullarna efter 2018. Eftersom
Thorengruppen AB avser att starta skolan läsåret 2017/18 kan ett minskat elevantal
innebära att organisatoriska svårigheter uppstår.
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