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Bemböle skolas direktions utlåtande beträffande
”Fortsättning av verksamheten för Bemböle förskola och Bemböle skola”

Allmänt
Kommunförbundet har utfärdat en Promemoria den 22 februari 2018 där det ges riktlinjer gällande
”Beslutsförfarandet vid ändring i skolnätet”.
Vid beslut om kommunens skolnät – nedläggning av en eller flera skolor – skall man i beredningen följa 41 §
i förvaltningslagen om möjligheter till inflytande för intressenterna i ärendet. När beslut fattas om
kommunens skolnät är utgångspunkten att det gäller ett ärende som kan ha betydande konsekvenser för
flera personers livsmiljö, arbete eller övriga förhållanden. Det går alltså inte att bortse från 41 §.
Intressenterna skall ges möjlighet att få uppgifter om utgångspunkterna och målen för behandlingen av
ärendet samt tillfälle att framföra sina åsikter om ärendet. Intressenterna skall ges möjlighet till inflytande
genom att kommunen på ett lämpligt sätt informerar om att ärendet anhängiggjorts. Informationen skall
dessutom i så stor utsträckning som möjligt nå personerna som berörs av ärendet som är under beredning.
Informationen, meddelanden och tidpunkterna för informationsmötena skall samordnas så att
intressenterna har en verklig möjlighet att påverka ärendet.
Direktionen vill hävda att den nu aktuella beredningsprocessen av Esbo stad har varit dålig och mycket
bristfällig. Hela beslutsunderlaget är obefintligt, och saknar helt en konkret och omfattande
konsekvensanalys om följderna av de nu framförda alternativen, d.v.s. lägga ner verksamheten, fortsätta
som förr, eller utvidga elevupptagningsområden.
Ärendet är för betydande för att kunna behandlas och beslutas på basen av ett tresidigt memorandum och
en PowerPoint-presentation framställt av tjänstemän emedan det är en fråga som berör i största grad även
de närliggande skolorna (Rödskog, Lagstad och Karamalmen) och har konsekvenser även för dem.
Det är befogat att påstå att man vid stadens beredningsprocess nog följt lagens ord men ej dess anda.
Tyvärr har informationen om den planerade nedläggningen inte nått alla (kommuninvånarna generellt,
föräldrar till blivande förskolebarn, samt övriga som kan anses vara intressenter i ärendet) emedan
väsentlig information har uteblivit – kallelsen till den s.k. invånarkvällen skickades endast som ett Wilmameddelande av rektorn (endast föräldrar till nuvarande skolbarn har ett Wilma-konto, ingen annan kunde
således få kallelsen), utlovad tilläggsinformation har inte levererats även om man vid t.ex. invånarkvällen
refererat till dylikt, under processen har man redogjort för dokument som ingen de facto har haft tillgång
till o.s.v.
Följaktligen önskar direktionen mer tydligt formulerad, faktabaserad utredning över konsekvenserna av ett
möjligt införlivande.
Om själva skolfastigheten och den dagliga skolverksamheten
Vi vill framhäva att Bemböle skolas lokaler redan nu används ytterst effektivt och att skolan alltid arbetar
pedagogiskt enligt läroplanen. Bemböle innefattar de minsta skolelevernas årskurser (1 - 4) samt förskola
där trygghet, arbetsro och gemenskap är viktigare än avancerade utrymmen. Bemböle-eleverna har
gymnastikundervisning delvis på Lagstads skola och delvis på skolgården. I årskurs 3 - 4 ges
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slöjdundervisningen delvis i Lagstad. Till all annan undervisning är skolans utrymmen fullständigt
ändamålsenliga. Effektiviteten bottnar i lärarnas yrkeskunnighet. Bemböle skolas lokaler är
ändamålsenliga för små skolelever.
Bemböle skolas gård och omgivning erbjuder många trygga möjligheter till utomhuspedagogik. Detta är
också en målsättning i den nya läroplanen. Skolan har klassrum som kan användas mångsidigt. Det finns
såväl stora klassrum med högt till tak som små grupprum. Skolans samtliga utrymmen utnyttjas effektivt
hela dagen.
Den nya läroplanen ger mycket stor möjlighet till flexibla lösningar i gymnastiken, avsaknad av en
gymnastiksal på skolan gör alltså inte skolan mer oändamålsenlig enligt läroplanen. Den gamla
gymnastiksalen finns kvar med ribbstolar och rep mm. Detta utrymme har använts i innegymnastikbruk
emellertid under de senaste åren, utan några större problem. Skolskjutsarna till gymnastikundervisning
används bara under en del av läsåret (från höstlovet till slutet av mars).
Matrasten är betydligt lugnare och tryggare i Bemböle skola än i större skolor där ljudnivån är för hög och
mängden elever är betydlig större. Eleverna och personalen upplever matstunden mycket mer positiv
eftersom man kan sitta vid sin egen trygga plats och kan socialt umgås med sina vänner och lärare i en
stimulerande och trygg miljö. Elever som gått i Bemböle skola har upplevt matsituationen mer positiv än i
sin nya skola. De här eleverna påpekar att i Bemböle var matsituationen lugnare och tryggare. De tycker
att matsituationen där förebygger utfrysning och mobbning eftersom den är mer strukturerad och alla har
sin egen sittplats. Vi anser att matsituationen i Bemböle är fostrande och pedagogisk. Eleven lär sig att ta
ansvar för sin egen plats, skolmiljö och sina skolkompisar.
Bemböle skola har byggt upp ett fint samarbete med byasamhället runt skolan, bland annat med Glims
gårdsmuseum, Keinumäen koulu och Kuninkaantien toimintakeskus. Föräldraföreningen Hem och skola
ordnar olika klubbverksamheter i skolan i samarbete med EBUF. Detta visar skolans intresse att utöka
samarbete och maximera lokalanvändningen.
Övrig användning av skolfastigheten
Bemböle skola är en väsentlig del av kulturlandskapet kring Glims ån och Kungsvägen. Direktionen vill
påminna att Bemböle skola är skyddad som en kulturhistorisk värdefull byggnad – fastigheten har SR-1
beteckning i stadsplanen. Följaktligen kommer övrig verksamhet än skola eller motsvarande vara praktiskt
taget omöjligt utan planändring vilket i sin tur i detta fall kan ses som en orealistisk tanke. Försöket med en
planändring leder säkerligen till besvärsprocesser dels av invånarna, dels av NTM-centralen. Byggnaden
skulle då stå tom i åratal men Esbo stad hade fortfarande praktiskt taget samma underhållskostnader som i
dagens läge.
Ekonomi och Kostnadsinbesparingar
Enligt SveBi’s utredning skulle en nedläggning av Bemböle skola ge en inbesparning på ca. 255 t€ varav
hyrornas andel är ca. 199 t€ och personalkostnaderna andel ca. 34 t€. De övriga inbesparningarna vore ca.
12 t€ städning, 2,5 t€ tilläggsresurs för små skolor samt ca. 7 t€ abonnerade skjutsar till Lagstads skola.
Kalkylen kan till en stor del ifrågasättas emedan den baserar sig inte på verkliga inbesparningar – hyrorna är
”koncerninterna”, d.v.s. betalas till Esbo stads Tilapalvelut och inte åt en utomstående. Emedan det är fråga
om en internhyra blir det ingen inbesparning för staden även om byggnaden stängdes – hyran flyttas
endast från en sektion inom staden till en annan.
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Även påståendet om att det uppstår inbesparningar i personalkostnader är tvivelaktigt emedan ingen av de
nuvarande tjänsteinnehavarna kommer att bli uppsagd. Direktionen har inte fått en noggrannare utredning
av SveBi om vad detta påstående baserar sig på.
Det stämmer att kostnaden för abonnerade bussar skulle falla bort. Däremot ökar kostnaden för
bussbiljetter för barnen som bor långt ifrån Lagstads skola (se närmare nedan) och i vissa fall kanske även
skolskjutsar.
Inbesparning i städning är ingen ”riktig” inbesparning – byggnaden kan inte överges även om den stod tom,
således uppstår fastighetskostnader med övrig benämning.
Att beakta gällande statsunderstöd
Enligt 53 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet kan det i vissa fall bestämmas att
statsunderstöd som erhållits för anläggningen av en skola skall återbetalas till staten. Återbetalning kan
komma i fråga bl.a. om skolans verksamhet avslutas eller det syfte för vilket egendomen används varaktigt
ändras.
Otrygg skolväg till Lagstad för barn på lågstadiet
I kommunförbundets Promemoria från den 22 februari 2018 ges riktlinjer gällande ”Beslutsförfarandet vid
ändring i skolnätet”.
Beslut som gäller skolnätet, t.ex. nedläggning av en skola, omfattas onekligen av kommunens
beslutanderätt. Vid beredningen av ett beslut om nedläggning bör man dock beakta 6 § 1 mom. i lagen om
grundläggande utbildning, enligt vilken undervisning i kommunen skall ordnas så att elevernas resor med
hänsyn till bebyggelse, skolornas och andra undervisningsplatsernas placering samt kommunikationerna är
så trygga och korta för eleverna som möjligt.
I dokumentet Taloudellisesti kestävä Espoo (TaKe) framgår att skolvägen får inte märkbart förlängas ifall
man bestämmer att förena en skola med en annan – ifall Bemböle skola införlivas med Lagstads skola
kommer största delen av Bemböle skolas elever att få en längre och farligare skolväg.
Enligt en studie som gjorts nu i januari 2022, och som baserar sig på barnens hemadresser, så kommer
endast en elev att få kortare skolväg medan resten av elevernas skolväg kommer att öka märkbart. För 21
barn av 39 förlängs skolvägen med mer 2,5 km. För 9 barn förlängs skolvägen med högst 1 km. Den högsta
procentuella ökningen av skolvägens längd hos en elev är 343% (från 0,7 km till 2,4 km), och den längsta
ökningen i distans 3,5 km (från 2,2 km till 5,7 km). Det procentuella medeltalet av skolvägens procentuella
förlängning av samtliga elevers skolväg är 98%. Den längsta resan till Lagstad skola skulle vara 16 km och
den kortaste 1,2 km.
Över hälften av elevernas skolväg förlängs med mer än 2,5 km ifall Bemböle skola stängs vilket är en
märkbar förändring för lågstadiebarn. Dessutom kommer största delen av eleverna få en betydligt farligare
skolväg emedan de måste korsa vägramperna vid Åbo motorväg – dessa klassas av myndigheter och Esbo
stad som mycket farliga övergångsställen framförallt för lågstadiebarn men även för övriga användare av
cykel- och gångvägen vid den s.k. IKEA-korsningen.
Tvåspråkiga familjers val?
Emedan skolvägen för praktiskt taget alla nuvarande barn i Bemböle skola blir både längre, besvärligare och
framförallt farligare ser vi det som en verklig risk att tvåspråkiga familjer väljer en finskspråkig skola i stället
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för en svenskspråkig skola. För de flesta kommer skolorna Auroran koulu, Karhusuon koulu eller Siikajärven
koulu att ligga närmare hemmet, t.o.m. på promenadavstånd, än Lagstads skola.
Utlåtandet
På dessa grunder yrkar direktionen att Bemböle skola inte skall införlivas med en annan enhet.
Vi vill framför allt lyfta fram närskolaprincipen. Det vore ödesdigert att göra vårt redan nu glesa
skolnätverk ännu glesare.
Skolnätet skall förbättras genom kreativa lösningar. Vi har inte råd att förlora ett enda svenskt rum i
Esbo.

Esbo, den 12 januari 2022
Johan Grandell
ordförande
Bemböle skolas direktion

