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Interpellation
till ordförande för Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Fältbussen – vart är vi på väg?
Fältbussen är en del av Botkyrkas naturskola och har bedrivit en mycket
värdefull och uppskattad verksamhet i kommunen sedan 1988. Under 32
års tid har alla barn som växt upp i Botkyrka haft tillgång till denna unika
verksamhet.
Fältbussen är en specialinredd buss med både sittplatser och biologiskt
laboratorium som visar alla våra barn vägen in i naturen. Barnen i de
skolklasser (i huvudsak alla elever i årskurs 5) som tillsammans med sina
ordinarie pedagoger följer med bussens båda ekologer ut i naturen får på
ett lärande sätt kunskap om naturen och förståelse för alla dess värden.
De inspireras att själva ge sig ut och utforska hemkommunen och dess
natur.
Fältbussen är en insats som på ett mycket effektivt sätt motverkar
segregationen i kommunen. Alla elever får samma utbildning, i detta fall
om Botkyrkas natur, oavsett lärare, skolform, bostadsområde eller
funktionsvariation. Verksamheten arbetar mot de nationella miljömålen
och mot skolans läroplan, stöttar lärare med expertkunskaper och
med utrustning för biologiska fältstudier. Förutom skolklasser används
denna ypperliga resurs även inom bland annat SFI-undervisningen.
Tack vare omsorgsfull planering och höga säkerhetskrav och med en
bemanning på 2 – 4 personer har Fältbussen rullat i 32 år med barn och
ungdomar utan ett enda allvarligt tillbud. Bara under 2019 utbildades
2605 lärare, elever och medborgare inom verksamheten. Lärarnas
utvärderingar visar att insatsen är en viktig del av deras undervisning,
som de inte skulle kunna genomföra utan detta stöd.
Många barn har idag väldigt lite erfarenhet av natur och friluftsliv. Det
har blivit allt mer krävande att utbilda stora klasser utomhus under en hel
dag med hög kvalitet, men med decenniers erfarenhet har ett effektivt
arbetssätt utvecklats och finslipats. Detta bygger på att nuvarande
bemanningsgrad bibehålls.
Nu föreslås en nedskärning som innebär att endast en ekolog skall både
köra bussen och ta hand om all undervisning. Det kommer att bli
nödvändigt att välja bort grupper som behöver mer stöd – med andra ord
riskerar verksamheten att bli segregerande, då elever med störst behov
får minst tillgång till insatsen.
För att Fältbussen skall kunna fortsätta fungera som den har gjort under
mer än tre decennier krävs att vi även i fortsättningen har två anställda på

minst 80% vardera. Den föreslagna nedskärningen innebär därför i
praktiken första steget mot avveckling av verksamheten.

Jag undrar
1. Hur anser du att Fältbussens verksamhet, med den föreslagna
nedskärningen, skall kunna bedrivas på ett meningsfullt och
säkert sätt utan att bidra till segregation bland kommunens barn?
2. Hur ser du på Fältbussens långsiktiga framtid?
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