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Sammanslagning av grundskolor i rektorsområden
(UF/2020:131)
I det underlag som redovisas i detta ärende framkommer en rad argument
som gör att vi i huvudsak ställer oss positiva till denna förändring. Bland annat underlättas övergångar mellan årskurserna och fler elever kan följas under sin hela sin tid i grundskolan. Risken minskar för att viktig information
om eleven går förlorad, något som inte minst kan vara viktigt för elever med
behov av särskilt stöd. Det kan komma att bli lättare att erbjuda heltidstjänster för personalen.
Det tåls ändå att påminnas om att förändringen också grundar sig i att förvaltningen arbetar med ett stort sparbeting. När förvaltningens förslag på
”effektiviseringar” redovisades i september 2019 så antogs översynen av förvaltningens skolenheter spara 42 miljoner kronor (mkr). Över hela planperioden (2020-2023) har förvaltningen ett effektiviseringsbeting på drygt 225
mkr. Trots majoritetens satsning på fler vuxna i skolan på 25 mkr så finns
redan i år ett nettobeting i mångmiljonklassen.
Ovanstående gör det svårt att tro att alla de positiva effekter som förslagen i
detta ärende hade kunnat få kommer att realiseras. När det i underlaget står
att förslaget ”ger möjlighet att finansiera en mer omfattande elevhälsa och
fler lärarassistenter” så låter sig det bara göras om effektiviseringsvinsterna
av förändringen tillåts stanna i skolan. Det är tveksamt om det går att förena
med majoritetens planer att samtidigt plocka ut 42 mkr för att finansiera sina
nedskärningar.
I samband med en interpellationsdebatt nyligen framkom att utbildningsnämndens ordförande har planer på att ”krossa skolsegregationen”. Mycket
hopp sattes till detta förslag på ny struktur för Botkyrkas skolor. Vänsterpartiet anser att ordförandens målsättning blir betydligt lättare att uppfylla om
skolorna ges tillräckliga ekonomiska förutsättningar. I samband med att budgeten för 2020 antogs föreslog vi att 28,5 mkr skulle tillföras utbildningsnämnden utöver majoritetens förslag. Detta för att mildra det effektiviseringskrav som vi menar är svårt att förena med önskemål om förbättrad kvalitet i skolan för Botkyrkas elever.
Avslutningsvis vill vi understryka vikten av att denna förändring förankras
på ett bra sätt hos personalen och att frågan åter måste upp på nämndens
bord om farhågorna hos de anställda skulle visa sig vara stora.
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