
Upprop för Sturköskolans bevarande som F-9 skola  
 

När: Måndag 5/12 kl 18:00 

Var: Sturköskolans matsal (trattorian) 
Alla är välkomna. 
 
Information: 
Barn och ungdomsnämnden har lagt ett förslag som innebär att högstadiet (6-9) flyttas från 
Sturköskolan till Jändelskolan. 
Föräldrarådet har skickat in en skrivelse där vi uttryckte vårt missnöje med förslaget. Framför allt är 
vi upprörda över att vi inte fått möjlighet att påverka/tycka till om förslaget. 
I skrivelsen påvisade vi även att det sedan 2008 funnits ett färdig (finansierat ) förslag som skulle 
lösa många av de problem som politikerna anger som anledning till flytten. 
När vi skickade dokumentet (23/11) valde vi en vänlig ton då vi fortfarande trodde att det fanns 
möjlighet till diskussion. Det blev klart redan samma dag som vi skickade in skrivelsen att BUN inte 
var intresserade av att diskutera detta med oss som berörs av beslutet.  
Beslutet att flytta Sturköskolans högstadium fattades redan den 23/11 utan någon som helst 
diskussion med allmänheten. Nedläggningarna nämndes inte ens på det informationsmöte som 
hölls av BUN senare samma kväll på jändelskolan. 

 
Nu jobbar vi för att stoppa detta förlag. Vi gör detta av flera anledningar. 
 
Dels för att vi anser att det ska finnas ett starkt kommunalt val för oss som valt att bosätta oss på 
landsbygden och som inte innebär att våra barn/ungdomar ska tvingas åka flera mil buss för att 
komma till och från skolan. Vissa av oss kanske inte ens hade bott här om det inte varit för 
Sturköskolan. 
Dels för att vi anser att förslaget har stora brister, bland annat saknas konsekvensanalyser, även 
kompletta ekonomiska kalkyler. 
 
Samhällsföreningen är skarpt kritisk till en nedläggning av högstadiedelen, då de  menar att 
nedmonteringen av den samhällsservice som idag står till buds kommer att påbörjas i samma 
ögonblick.  

 
Föräldrarådet inser självklart att det är svårt att försvara att ha kvar Sturköskolan som den ser ut 
idag, med tanke på Barn och ungdomsnämndens svåra ekonomiska situation. 
Men det finns färdiga alternativ som innebär besparing i lokalkostnader, och samtidigt möjliggör 
bevarande av hela skolan och förskolan i skolans befintliga lokaler. 
Utöver detta finns andra förslag. Bland annat möjlighet till ytterligare ökning av antalet barn som 
skulle kunna läsa på Sturköskolan, genom ett utökat upptagningsområde (Senoren, Ramdala skulle 
kunna få välja vilken kommunal skola dom vill gå i (Sturköskolan eller Jändel) 
Skolan är ett nav i samhället, och med tanke på vårt unika läge i skärgården bör det finnas 
anledning att låta skolans högstadium finnas kvar och till och med stärkas. 

 
Om vi ska lyckas med det måste vi samla alla krafter. 
Vi måste få politikerna att inse det unika med Sturkö/Tjurkö. Läget, Skolan och samhället. 
Biosfärområdet, Levande landsbyggd, skärgårdskommun Vi vill se Sturköskolan som ett skärgårdens 
kunskapscentrum. Vi måste troligtvis även visa på att det finns ekonomiska besparingar att göra.  

 
Välkomna till detta upprop för bevarandet och utvecklandet av en levande skärgård. 

 
/Sturkö Samhällsförening, Tjurkö intresseförening, Sturköskolans föräldraråd. 


