30 januari 2012

Bättre skola 2012, aktuell information från Sturköskolans föräldraråd
Beslutet som klubbades på torsdagens kommunfullmäktige kommer att påverka vår skola.
Beslutet innebär att skolfrågorna kommer att hanteras av kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige där målsättning är att få en helhetssyn där påverkan och utveckling av
närområdet skall hanteras. Politiskt vill man få en bred och gemensam syn på skolbesluten.
Vi som jobbar med frågorna är helt övertygade om betydelsen och vikten av Sturköskolan
som Skärgårdens kunskapscentrum och är därför mycket nöjda med detta beslut. Vi har bra
kontakt med ledande politiker och de har lyssnat på oss när vi har fört fram våra argument om
Sturköskolans betydelse för vår ö och framtiden här.
Bland annat har vi berättat om följande i våra kontakter med politiker:
Sturköskolan skiljer sig mot den generella bilden som visas upp i den kvalitetsjämförelse som
är gjord över kommunens alla skolor.
Lärare och elever trivs mycket bra vilket avspeglar sig i elevers resultat. Den nyligen
genomförda skolinspektionen påvisade en skola ” som är mycket välfungerande”. Elevernas
svar i vår genomförda enkät, visar att deras önskan är att få gå kvar på Sturköskolan.
Alla känner alla, inga stölder och mycket lite mobbing. Skolan är nybyggd och har mycket
välfungerande lokaler med tillhörande modern idrottshall. Skolan har också en föreningsgård
som drivs av föräldrar ideellt.
Problemet just nu är den otillräckliga finansieringen av skolan på grund av att elevgrupper på
högstadiet är små och att elevpengen har sänkts.
Detta kan lösas genom att upptagningsområdet utökas genom det fria skolvalet.
Om vi räknar antalet barn/ungdomar i Sturkö + Ramdalas upptagningsområdet så finns det
tillräckligt elevunderlag. Redan nu har några familjer visat intresse för Sturköskolan.
Vår rektor Henning är mycket positiv till en profilering av skolan som ”skärgårdens
kunskapscentrum”. Vi har också ett aktivt företagsnätverk som just nu jobbar med möjligheter
att samverka med skolan. På detta sätt integrerar skolan med Blekinge Arkipelag
Biosfärsområde samt Karlskrona kommuns nya vision där skärgården värderas högt.
Sturköskolan behöver alla sina elever. Skolan ger en bra utbildning och en bra grund för
fortsatta studier.
Med nya elever från närområdet och en spännande profilering kommer Skärgårdens
kunskapscentrum vara populärt. Detta är vår övertygelse och därför har vi jobbat många
timmar för att ta fram fakta, siffror och underlag som vi kan ge våra beslutsfattare.
Det fria skolvalet gör att man idag kan välja skola. Hjälp oss att sprida detta!
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