
 

 

 

Med skolpengen kan vi inte behålla småskolorna 
 
Skolan mitt i byn har många värden. Närheten till utbildning och en tydlig signal om 
att hela kommunen skall leva är ett grundkoncept som vi tror på. 
Landsbygden har sina värden och tätorterna har sina värden. Båda behövs om vi 
skall bli framgångsrika i kampen om kommuninvånare och arbetskraft. 
Vi ser småskolorna som en bra marknadsföring av kommunen. Många som bor i 
storstäder och förorter väljer att flytta när de får barn. Då vill de flytta till ett ställe 
där det fungerar med barnomsorg och skola. Vi har möjlighet att erbjuda just det 
många drömmer om, ett attraktivt boende, härlig natur och tillgång till aktiv fritid. 
Vi anser att en skolpeng där alla barn bedöms kosta lika mycket inte går att 
genomföra om man vill behålla småskolorna. Politiken måste se både möjligheter 
och svårigheter och utifrån detta göra bedömningar och prioriteringar. Det är det 
som är det politiska hantverket. Att sätta en prislapp på en barnomsorgsplats eller 
elevplats reducerar politiken till enkel matematik utan någon som helst känsla för 
vad barnomsorg och skola har för uppdrag. 
Kommunen saknar en tydlig skolpolitik där det framgår vad föräldrar, elever och 
personal kan förvänta sig av politiken. En god framförhållning och genomtänkt 
strategi ger verksamheter som arbetar med barn och ungdomar arbetsro och 
möjlighet till långsiktig planering. Både elever och personal behöver den tryggheten 
om man skall kunna fokusera på kunskapsmålen och utveckla den sociala 
kompetensen. 
Om vi skall lyckas höja statusen för läraryrket måste politiken ge skolan tydliga 
signaler om att den är viktig för hela samhället. Barnen och ungdomarna är vår 
framtid, därför måste vi ställa höga krav på hur vår skola fungerar. 
Ett sätt kan vara att årligen ha offentliga hearingar där skolans resultat öppet 
redovisas. I den redovisningen skall man också ta med en uppföljning av hur det 
gått för tidigare elever i deras fortsatta studier fram till arbetslivet. Det är intressant 
information eftersom det är för livet eleven skall lära – inte enbart just för det läsåret 
som är aktuellt att redovisa. 
En bra skola är en framgångsfaktor för kommunen i ambitionen att bli en attraktiv 
kommun för både människor och företag. Om företaget skall kunna expandera 
måste det finnas arbetskraft – om kommunen skall kunna utvecklas måste det 
finnas skattebetalare. 
En kommun som vill växa måste kunna redovisa en bra barnomsorg och en bra 
utbildning – annars kommer unga familjer att välja bort den. Barnen är vår framtid – 
barnen måste få kosta! 
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