Rödskogs skolas direktions utlåtande beträffande Bemböle skolas situation.

-

Alternativ för Bemböle skola
Vi har fått förelagda 3 alternativ. Alternativ nr 3 med att reducera Rödskogs
upptagningsområde motsätter vi oss. Vi anser vidare, att varje förändring av
upptagningsområden borde förhandlas med vårdnadshavarna, inte som nu
bara dikteras av administrationen. För vårdnadshavarna handlar det om att
få vardag och arbete att gå ihop.
Enligt den fakta vi har blivit givna så står vi för alternativ nummer 1.

-

Situationens bakgrund.
Den nuvarande situationen är en konsekvens av en förvaltningsstil, som
undergräver förtroendet i offentligheten för det svenska skolväsendet i Esbo.
Problemen med de låga elevantalen är följdproblem av detta huvudproblem
med det bristande förtroendekapitalet.

-

Förtroende, förtroendefaktor
Det ständigt återkommande ifrågasättandet av närskolornas existens
undergräver förtroendet för den svenska utbildningen. Tvåspråkiga familjer
väljer därför i betydligt mindre grad att sätta sina barn i svensk skola i Esbo
än i andra jämförbara kommuner. Denna negativa effekt kan mätas
statistiskt genom en förtroendefaktor, som bygger på antalet barn i svensk
utbildning i grundskolan i relation till antalet svenskregistrerade barn.
I till exempel vår grannkommun Vanda gick (statistikåret 2019) 461 barn i
svensk skola gentemot 364 svenskregistrerade, vilket ger en förtroendefaktor
på 26,6%. I Sibbo var motsvarande tal 643/531 vilket ger 21,1%. I Esbo var
motsvarande tal 2093/1918, vilket ger en förtroendefaktor på bara 9,1%.
Om vi i Esbo kunde uppvisa en förtroendefaktor på 26,6%, skulle vi ha 336
fler barn i svenskspråkig grundskola. Och problemet med de låga elevantalen
skulle inte finnas.

-

Hur går vi vidare?
I Norra Esbo finner vi det nödvändigt att satsa på närskolorna. I Rödskog är
det genomsnittliga avståndet mellan hem och skola nästan 6 km. Att
förlänga detta avstånd skulle avsevärt försvåra det dagliga livet för
vårdnadshavare och barn.
Och förorsaka betydande extra kostnader, tex behov att hålla en extra bil för
de dagliga transporterna.
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