Komplettering till vårt utlåtande kring Bemböle skolas framtid

Esbo 4.2.2022

Vi känner stark oro inför beslutsalternativet var antalet elever i Lagstads skola minskas. Ett sådant
beslut skulle innebära tydliga försämringar för både elever och personal i vår välfungerande enhet.
Därav vill vi ännu specificera våra synpunkter.
Vi vill särskilt poängtera följande:

•

Bemböle skolas elever är hjärtligt välkomna till Lagstads skola redan till åk 1. Vi har enbart
positiva erfarenheter från nuvarande praxis var Bemböle eleverna kommer till Lagstads
skola i åk 5.

•

Vi utgör ett mycket välfungerande och välkomnande team med arbetsmetoder och
värderingar som utarbetats under många år av målmedvetet samarbete. Vårt mål är att
skapa den bästa skolan för alla våra elever - vi satsar stort på gott kollegialt samarbete,
mångprofessionellt kunnande och aktiv samplanering, vilket bidrar till högklassig
pedagogik, trygg trivsel och kontinuerlig utveckling. I vår skola är alla barn “allas” barn.

•

Ett ökat antal elever, särskilt inom årskurserna 1-4, har tydliga fördelar för oss. Det skulle
stärka möjligheterna till klasstorlekar som är både pedagogiskt och ekonomiskt hållbara.
Det ligger ett stort mervärde i möjligheten att alltid ha två parallellklasser i årskurserna 1-4
då vi vet att lärarnas kollegiala samarbete inom årskurserna är en viktig grundsten för
högklassig pedagogik och utveckling.

•

Lagstad skolas nuvarande elevantal möjliggör en mångprofessionell och alla dagar
närvarande elevvård som kan erbjuda eleverna samt deras vårdnadshavare snabba och
effektiva stödtjänster. Om vårt elevantal minskas kommer detta fungerande nätverk att
naggas i kanterna. Speciellt med tanke på de frågetecken som det nya välfärdsområdet
innebär för elevvården (med ett eventuellt tryck på nedskärning av tjänster som t.ex.
psykolog, kurator och hälsovårdare) oroar vi oss för att ett minskat elevantal kommer att ha
en stark negativ inverkan på elevvården i Lagstads skola.

•

Specialundervisningen är närvarande varje dag i Lagstad och för eleverna skräddarsys
stödåtgärder enligt deras behov. Det är t.ex. möjligt att få specialundervisning flera kortare
pass i veckan, en möjlighet som hör till en större enhets styrkor.

•

Lagstad skola erbjuder ändamålsenliga utrymmen, t.ex. två gymnastiksalar, matsal,
välutrustat bibliotek, salar för teknisk slöjd och textilslöjd. Därtill finns det möjlighet att nyttja
musiksal och fysik-/kemisal. Elever från Bemböle är redan delvis bekanta med dessa
utrymmen eftersom det t.ex. varje vecka ordnas busstransporter till Lagstads skola för
gymnastiken. Vi har en skild, stor skolgård för årskurserna 1-6 och satsar på både rastbod
(eleverna lånar ut leksaker) och tillräckliga rastkustodieringar för att garantera en trygg och
aktiv atmosfär på vår utegård.

•

Vi jobbar mycket aktivt för trivseln i skolan, vi satsar stort på de preventiva insatserna i
samarbete med både våra elever och elevvården. Vi har en starkt uttalad slogan
“Guldnollan” dvs. nolltolerans mot alla former av kränkningar och eleverna är mycket
medvetna om sin rätt till respektfull behandling. Vi reagerar omedelbart t.ex. vid bråk och
eventuella mobbningsförsök, och vårt KiVa-team mobiliseras snabbt och smidigt för att

stödja eleverna på bästa sätt. Vi uppvisar goda resultat i enkäter (t.ex. Hälsa i skolan /THL
och skolans årliga trivselenkät).

•

Lagstad skola erbjuder en inkluderande miljö för både nya elever och lärare, vi har
vänelever i alla klasser och varje ny lärare får en mentor utöver sina närmaste kollegor.
Hos oss är mångfald en rikedom.

•

En större enhet upplevs som en attraktiv arbetsgivare, vilket gynnar personalens
behörighetsgrad och möjligheten till kollegialt stöd och samplanering.

Vi har i dag väl utarbetade, stora synergier i vår skola. Lärarna samarbetar aktivt i team (t.ex.
teamen för elevtrivsel, elevernas delaktighet och den pedagogiska utvecklingen), i linjer (t.ex. åk 12, åk 3-4 och åk 5-6) samt i årskurslinjer. Detta har skapat förutsättningar för i högklassig
pedagogik, varm trivsel för både barn och vuxna, en ändamålsenlig fördelning av stödtjänster och
ett smidigt elevvårdsarbete. Vi ser att en minskning av elevantalet i förmån till att öka elevantalet i
Bemböle skola skulle hota och rasera många av de faktorer som är idag styrkor i Lagstads skola.
Vi hoppas på ett väl avvägt och på sikt hållbart beslut i frågan kring Bemböle skolas framtid.
Med vänlig hälsning från Lagstad skola, årskurserna 1-6
Bianca Aladin, klasslärare
Frida Hasselblatt, klasslärare
Axel Hildén, skolgångsbiträde
Joakim Hildén, skolgångsbiträde
Charlotta Häggström, speciallärare
Cecilia Karlsson, klasslärare
Francine Kaarnimo, skolgångsbiträde
Susann Ketomäki, klasslärare
Lena Lindén, skolgångsbiträde
Amanda Parviainen, klasslärare
Linda Sommardal, klasslärare
Eva Stenius, klasslärare
Jannika Stenius, klasslärare
Mikael Ståhl, klasslärare
Pasi Tornberg, klasslärare
Mikaela Wegmüller, klasslärare
Bodil Westerlund, klasslärare
Susanna Westermarck, speciallärare

