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Interpellationssvar - Interpellation till barn- och
utbildningsnämndens ordförande Sivert Åkerljung (KD)
- Stora skolor - KF2020-12-09 (Ö)
I Ekerö kommun har vi ett relativt stort antal skolor i förhållande till vår folkmängd. Detta
delvis beroende på vår geografiska struktur. I kommunen planeras för flera nya förskolor och
skolor, och fristående aktörer vill nyetablera och utöka sin skolverksamhet på våra öar vilket
är glädjande.
Ö-partiet undrar varför vi skall bygga så stora skolor. Skolstorlek kan nog vara en subjektiv
bedömning. De skolor som det planeras för i kommunen kommer att ha kapacitet för mellan
600-900 elever och vara som mest 3-parallelliga. De skolor som nu byggs i storstadsregioner
är oftast minst 3 parallelliga så i detta perspektiv skulle nog våra planerade skolbyggnationer
mer klassas som normalstora.
När nya skolor skall byggas blir faktorer viktiga som geografiskt avstånd, möjligheten att
attrahera lärare, totalekonomin, urbaniseringen och självfallet kvalitén på verksamheten.
Eftersom de i särklass största byggnationerna i kommunen under de närmaste 15 åren
kommer att ske i tätortsbandet mellan Stenhamra och Sundby så är det ju här som de nya
invånarna och skolbarnen främst kommer att bo, och de nya enheterna att byggas.
SKR presenterade för ett par år sedan en utredning kring sambandet mellan skolstorlek och
skolresultat. Om man inte tar hänsyn till kontrollfaktorer som exempelvis kön, föräldrarnas
utbildningsnivå, och föräldrars inkomst är resultaten tydliga. Skolans resultat har stort
samband med skolstorleken; ju större skola, desto högre resultat. Större skolor har mer
resurser och har större möjligheter till stödåtgärder för de barn som behöver det.
För oss i Ekeröalliansen är det viktigaste att vi får nya moderna ändamålsenliga skollokaler
med god kvalitét och barnen i centrum. Valfriheten för våra barn och vårdnadshavare att
välja det alternativ/pedagogik som passar just dem bäst är viktigt. Samtidigt måste vi även ta
hänsyn till våra gemensamma resurser och förvalta våra invånares skattepengar på ett så
ansvarsfullt och effektivt sätt som möjligt.
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