Utlåtande angående förslag om nedläggning av Bemböle skola och förskola
Karamalmens skolas direktion har tagit del av Svenska bildningstjänsters material i anknytning till
förslag om fortsättning av verksamheten för Bemböle förskola och Bemböle skola.
Direktionen vill lyfta fram vikten av en trygg skolgång för eleverna där skolvägen, lärarna,
ändamålsenliga utrymmen och en fungerande elevhälsa spelar en viktig roll.
Utgående från de tre alternativ som Svenska bildningstjänster presenterat kan direktionen
konstatera att alternativ 1 (Förskolans och skolans verksamhet läggs ner) skulle vara det bästa
alternativet för Karamalmens skola. Beslutet att ändra skolornas upptagningsområden i och med
att skolan i Alberga blev klar kommer att minska elevantalet i Karamalmens skola med ca 25
elever. Detta läsår har skolan 188 elever och en timresurs på nästan 290 årsveckotimmar.
Alternativ 1 skulle medföra att elevantalet minskar till 163 elever och timresursen minskar med
nästan 35 årsveckotimmar, det innebär att 1,35 lärartjänster ska bort. I jämförelse med läsåret
2019–2020 innebär minskningen 2,15 lärartjänster. Den minskade resursen innebär flera
olägenheter för Karamalmens skola: klasser med många elever (upp till 29 elever per klass) i de
fall där elevantalet inte räcker till två parallellklasser, färre lärare, mindre specialundervisning och
färre skolgångsbiträden.
Med detta i åtanke skulle det vara positivt för Karamalmens skola att en del av Bemböle skolas
elever skulle få Karamalmen som sin närskola. Om elevunderlaget och därmed även resursen
bibehålls nära dagens nivå kunde Karamalmens och Smedsby skola utveckla
speciallärarundervisning eftersom Karamalmen och Smedsby skola kunde dela på en av totalt två
speciallärare.
Alternativ 2 (Förskolan och skolans verksamhet fortsätter som nu) innebär att inbesparingen på
250 000 euro kommer att drabba alla svenskspråkiga skolor i Esbo. Denna summa kan jämföras
med årsutgifterna för fem lärare eller tio skolgångsbiträden. Utgående från dagsläget skulle detta
alternativ innebära att elevantalet i Karamalmens skola minskar till 149 elever och timresursen
skulle vara 235 årsveckotimmar. Ett dylikt beslut leder till att skolan inte längre har råd att hålla en
speciallärare fem dagar i veckan vilket skulle vara en oerhört stor förlust för eleverna. Minskningen
i timresursen innebär att 2,27 lärartjänster faller bort. En del elever i Klappträskområdet skulle med
denna modell få längre skolväg i och med att de skulle flyttas från Karamalmens
upptagningsområde till Bemböle.
Alternativ 3 (Förskolan och skolan utvidgas genom att öka barn- och elevantal) skulle för
Karamalmens skolas del innebära att skolan skulle bli en enserieskola med 140 elever, flera
lärartjänster skulle falla bort och skolan skulle inte längre ha tillgång till en egen speciallärare. Flera
av skolans elever skulle förlora sin närskola samtidigt som välfungerande och tillgängliga
utrymmen i Karamalmen skulle stå tomma. Detta låter absurt med tanke på att Karamalmen är den
enda svenskspråkiga livscykelskolan i Esbo. Kortfattat innebär det att staden inte står för de initiala
investeringskostnaderna för renoveringen av och underhållet av skolbyggnaden, utan byggbolaget
NCC står för dessa i enlighet med livscykelavtalet. Staden betalar genom avtalet en årlig summa
till NCC för upprätthållandet av fastigheten fram till 2031 (avtalet inkluderar all fastighetsskötsel,
gårdskarlstjänster, årsförbättringar etc.). 2031 skall skolan överlämnas till staden i ny skick. I
Karamalmens skolas utrymmen finns matsal, slöjdsal och gymnastiksal vilket i nuläget saknas i
Bemböle skola. Med detta i åtanke kan man även undra om elever och föräldrar är villiga att byta
skolområde till Bemböle eller väljer att ansöka om att få undervisning i en sekundärskola, i detta
fall Karamalmen. Denna modell skulle även medföra längre och besvärligare skolvägar för elever
från Karamalmens område.
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