2012-02-08 Föräldrarådet informerar om Sturköskolans högstadium
Hej Elever, föräldrar, lärare och andra intresserade.
Först och främst, vill vi klargöra att det är mycket som händer i det politiska spelet i nuläget.
I våra samtal med politiker i olika positioner har vi känt att vi tagits på allvar, att dom lyssnat på oss
samt att vi har fått medhåll för vår syn att kommunen måste se till helheten.
Det har skickats ut ett brev från BUN och Rektorerna på Jendel och Sturköskolan som är mycket
underligt och extremt olämpligt att skicka ut så som läget i skolfrågan är just nu. Diskussionerna som
förs i Kommunfullmäktiges regi indikerar tydligt att de styrande politikerna i Karlskrona anser att
skolbeslutet ska ses över och göras om. Trotts detta fortsätter BUN (som är en underlydande nämnd)
sitt arbete med att genomföra nedläggningen av Sturköskolans högstadium. Det arbetet går mot
Kommunfullmäktiges beslut att se över frågan på nytt!
Sturköskolans högstadium är med i de diskussioner som nu förs mellan femklövern och
oppositionen. Men innan diskussionerna är klara vill delar av KS inte tvinga BUN att riva upp några
tidigare beslut.
Politikerna söker efter en strategi och långsiktig lösning som de alla kan enas om över blocken. Den
långsiktiga lösningen ska förhoppningsvis ge alla föräldrar i kommunen en bättre kännedom om vilka
skolor som ska finnas samt hur de ska se ut. Högstadiet på Sturköskolan har nu en chans att bli kvar.
Speciellt om de styrande politikerna ser på helheten på samma sätt som vi ser på den. Vi i
föräldrarådet vill hitta en långsiktig lösning där Sturköskolan bär sig själv.
Vi för diskussioner med politikerna om detta och som vi ser det kan det göras genom besparingar,
eller genom ökade intäkter.
Så sent som i måndags talade Börje Dovstad FP om ökad skolpeng. (vilket skulle underlätta för
Sturköskolans högstadium) en annan intäktsökning skulle vara fler elever. Det kan lösas direkt genom
utökat upptagningsområde (tydlig information till föräldrar och elever längs väg 738)
Fram till dess att beslut tas i denna fråga (kommer troligtvis inte ske förrän i början av mars) vet vi
självklart inte hur skolfrågan kommer sluta. Men vi vet att vi har en mycket bra högstadieskola på
Sturkö som är värd att bevara och bygga vidare på. Föräldrarådet kommer jobba vidare för att få
alla inblandade att se nyttan med att göra så.
Det som talar för bevarande även av högstadiedelen av skolan:
De övriga satsningar som gjorts och fortfarande görs i Skärgården syftar till att få en
befolkningsökning i skärgården på 20% fram till 2020 ca 2,5% per år. Ska denna ökning gå att få till så
har vi lyft fram till politikerna att det krävs en satsning på skolan som helhet samt ett bevarande och
helst en utökning av högstadiet. Om befolkningsökningen följer Kommunens målsättning kommer vi
öka med ca 50 personer per år i Östra skärgården. De bygglov och de födslotal som finns tillgängliga
indikerar att detta kan vara ett korrekt antagande av kommunen.
Det talas om att det är av yttersta vikt att bevara och utveckla skolorna i skärgården.
Det har även uttalats att kommunen ska satsa mer på ett samarbete mellan Blekingetrafiken och
Skolskjutsarna. Skolskjutsar ska där det går samordnas med ordinarie linjetrafik. Det leder både till en

besparing för skjutsarna samtidigt som de barn som åker buss får bättre förbindelser, tätare turer.
Även detta talar för Sturköskolan, då det i längs vägen ut till Karlskrona finns gott om elever som har
Sturköskolan som närmaste alternativ. Och bussarna går redan idag (tomma) ut till skärgården.
Det fria skolvalet ökar möjligheten för alla att välja skola och ändå få skolskjuts. Ut till Sturköskolan
kan de som bor i Trummenäs, Möcklö och Senoren redan idag få skjuts.
Det finns en skolvalssida på kommunens hemsida på internet. Där kan ni gå in redan idag och ange
vilken skola ni har för avsikt att välja. Den sidan är inte bindande, utan tänkt som någon form av
indikation. http://www.karlskrona.se/BarnochUtbildning/Grundskola-ny/Valja-skola-/Val-tillgrundskola/ Här kan ni visa om ni vill ha kvar Sturköskolan. Valet kan göras för alla barn som börjat
skolan. Det går att ange flera alternativ.
Vi i föräldrarådet litar inte längre på BUN, som lovat att vi kan byta till friskolor utan att det ska
påverka chansen för Sturköskolan att bli kvar. Vi är rädda för att kommunen använder ”elevflykten”
som ytterligare argument till nedläggningen.
Men fram tills beslutet är taget kan ni som är oroliga faktiskt tacka jag till era eventuella
friskolealternativ som ni sökt (och kanske kommit in på), ni kan alltid tacka nej till dessa senare när
det slutgiltiga beslutet fattats. Vid våra samtal med kommunen framkom att Kommunala skolan kan
eleven alltid komma tillbaka till. Således om beslutet fattas att Sturköskolan ska bli kvar, så kan ni
helt enkelt släppa er antagna plats på eventuell friskola.

//Sturköskolans Föräldraråd.

