
 
Ekerö 20 maj 2021

Interpellation till Barn-och utbildningsnämndens ordförande Sivert 
Åkerljung.

Återöppnande av årskurs 3 vid Munsö skola.

Bakgrund.

Det har framkommit önskemål både från föräldrar och föreningen Värna Adelsö ordförande 
och dess styrelse. Att öppna upp för årskurs 3 på Munsö skola till hösten 2021.
Vi har även tillsammans med S och MP hemställt att ta upp detta som ett övrigt ärende för 
beredning i Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott och därefter för beslut till nämnden. 
Ärendet återfanns inte på dagordningen till arbetsutskottets sammanträde, varpå det togs upp 
under inledningen av mötet, varför, trots att det framgår i kommunallagen, att vi har den 
rätten.

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande frågor.

1. Enligt läroplanen är klasserna 1-3 ett lågstadium, som genom ert beslut har splittrats. Hur 
ser ni i Ekeröalliansen på att lågstadiet nu är splittrat och inte följer läroplanen?

2. Alla ska ges möjlighet att ha ett fritt skolval.
Hur ska föräldrar från Adelsö och Munsö kunna göra detta val, när ni inte ger dem möjlighet?

3. Enligt skollagen ska alla elever ges rätten att välja den skola som ligger närmast och 
Barnkonventionens första paragraf tar upp att barnens bästa ska vara vägledande.
Hur har ni tänkt ta ansvar för att fullfölja skollagen och Barnkonventionen och se till 
elevernas bästa?

4. I slutet av ditt svar till Värna Adelsös ordförande skriver du.” I dagsläget är det ett litet 
antal barn som går i årskurs 2, och i åk 3 måste barnen enligt skollagen påbörja undervisning i 
de estetisk/praktiska ämnena. Om det inte går att rekrytera fler lärare till Munsö behöver 
barnen transporteras till Sundby för dessa ämnen”.
Varför ska barnen behöva resa kan inte lärarna åka till Munsö skola? 
Alternativt att barnen bara behöver resa dessa dagar?

5. Slutet av svaret fortsätter med. ”För er i Ekeröalliansen är kvalitén på undervisningen 
viktigast, samtidigt som vi måste hushålla med våra gemensamma resurser”.
Om ni nu tycker att kvalitén är viktigast! 
Vad var anledningen till att ni monterade ned den kvalité som fanns, genom att slå ihop 
klasser, som omöjliggjorde den kvalité som ni vill ha, i stället för att se till barnens bästa och 
landsbygdens fortsatta utveckling och överlevnad?
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