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Utlåtande gällande justeringen av elevupptagningsområden för Boställsskolan/Alberga skola

Boställsskolan flyttar under sommaren 2021 till nya utrymmen i Monikko skolcentrum. Nya
Alberga skolan inleder sin verksamhet med läsåret 2021-22. Den nya skolan är i enlighet med
Esbo stads mål en 2-serie skola, vilket innebär att elevbasen för Alberga skola måste vara en
annan än den är i den nuvarande Boställsskolans elevupptagningsområde.
Svenska bildningstjänster delade ut material till direktionerna för ett snabbt utlåtande var det
framgår hur elevupptagningsområdet för den nya Alberga skolan kunde se ut. Nya områden som
Jupper, Klobbskog, Norra Bredviken och också Bruksstranden är områden varifrån redan i
dagens läge en del barn kommer och har kommit till Boställsskolan och där familjerna har valt
bildningstjänster i Alberga för skolgången. I materialet framgår dock inte vilken elevbas som följer
med dessa justeringar för jämförelse.
För att erbjuda en lätt och trygg skolgång och skolväg för barnen bör man beakta elevbasen i
hela elevupptagningsområdet. Monikko skolcentrum ligger i kanten av Alberga idrottspark. Detta
friluftsområde är lätt och tryggt tillgängligt från områden i Karabacken och Kilo. De närmaste
områdena Kilo Gård, Albro och Trastparken och också Sveins on Linnais är väl tillgängliga till och
från Monikko skolcentrum.
Justeringen i elevupptagningsområden bör försäkra en trygg och långsiktig utbildningsplan för
svenskspråkiga barn i området. Den nya skolan möjliggör ändamålsenligt byggande av
bildningstjänsterna och ett svenskt rum i Alberga. För familjer, som har eller tänker sätta sina
barn i svenskspråkig skola, är skolans placering ofta av stor vikt för att vardagen skall fungera
smidigt. Skolan påverkar därför flyttströmmar och det är viktigt att värna om familjernas
förtroende och profilera Esbo som en familjevänlig stad, både för nuvarande familjer inom Svebi
och potentiella inflyttare. Byggandet av två nya svenskspråkiga skolor är förstås en viktig signal.
De medför i detta skede samtidigt en nödvändig justering av uppsamlingsområdena, men på
längre sikt är det förstås önskvärt, att uppsamlingsområdena hålls så stabila som möjligt och att
även skolnätet inte glesnar. På detta sätt kan utvecklingen av elevunderlaget förbättras i Albergaområdet och inom Svenska bildningstjänster överlag.

En annan viktig faktor för att bygga och upprätthålla förtroende är kommunikationen. Därför är det
av största vikt att besluten om elevupptagningsområdena görs inom en snar framtid, så att
informationen kan gå ut till familjerna i god tid före anmälan till förskola och till åk 1. Även planen
för övergången från de nuvarande till de nya elevupptagningsområdena bör kommuniceras
tydligt, så familjer med skolbarn i de berörda områdena vet vad som väntar dem.
För att försäkra en smidig övergångsperiod från nuvarande servicenät till framtida nät med nya
elevbaser är det likaså viktigt med fungerande kommunikation mellan alla samarbetspartner både
på den finska och svenska utbildningssektorn. Dialogen i Monikko mellan skolorna och personal
är redan på god nivå i Alberga och samma bör gälla också mellan andra partner inom staden.
Vi väntar förväntansfullt på att Monikko skall bli klar och våra barn får påbörja en ny epok inom
Svebi!
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