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Referens

Siduri Poli

Framtiden för Malmsjöskolan
Dag och tid

Måndag 14 november kl. 19-21

Plats

Malmsjöskolan matsal

Närvarande

Emanuel Ksiazkiewicz (S)
Birgitta Mörk (S)
Björn Pettersson (S)
Anders Gustafzon (S)
Johanna Hammarström (S)
Sven-Erik Holm (M)
Inger Grönberg (MP)
Rasmus Linusson (V)
Anders Gustafsson (M)

Medborgare totalt: 11
Kvinnor: 15
Män: 10

Anne Holmqvist , rektor
Hector Gallardo , bit rektor
Birgitta Zelezny Ulvered,
biträdande grundskolechef
John Rawley, områdesutvecklare
Siduri Poli, kommunikatör
Ej närvarande

Kjell Sjöberg (TUP)
Dag Ahlse (C)

Sammanfattning

Mötet syftade till att diskutera framtiden för Malmsjöskolan: räcker skolan till?
Finns det tillräckligt många bra lärare? I vilken mån har elever och föräldrar
inflytande i skolan? Närvarande fick diskutera med varandra, skolans rektor,
lokala politiker och utbildningsnämndens ordförande Emanuel Ksiazkiewicz.
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Välkomna och återkoppling från tidigare dialogforum

Birgitta Mörk hälsar alla välkomna. Man går igenom svar från nämnder angående infartsparkering, elevdemokrati, ungdomsbostäder och äldreboende.
Detta kan även ses på hemsidan.
Utbildningsnämndens ordförande

Emanuel Ksiazkiewicz (S) ordförande utbildningsnämnden berättar om kommande planer. Man kommer att fokusera på tre områden för bättre resultat:
- Kompetensförsörjning: bla löneökning för lärare.
- Lokalförsörjning
- Jämlikhet: alla barn ska ha samma förutsättningar i livet.
För just Malmsjöskolan har andelen behöriga lärare ökat med cirka 10 procentenheter till 76,3%. Andelen elever per lärare har minskat till 15,9. Volymkapaciteten för skola och befolkningsutveckling är dock problematisk och skolan
ser i dagsläget ut att behöva vara en tre-parallellig skola.
Frågor och synpunkter

-

-

-

-

-

Vilka lärare omfattas av löneökningen som ni vill införa?
Svar: Legitimerade lärare som visat sig vara extra duktiga.
Hur satsar ni på elevvård?
Svar: skolan gjorde en stor satsning nyligen som lett till mer elevvårdspersonal.
Det sker våld och mobbning barn emellan i skolan. Jag tror att det är
därför lärarna slutar, eftersom att de känner att de inte kan göra mer för
barnen.
Personalomsättningen på 25-30% är för högt, rimligt hade varit 10%.
På tre läsår har mina barn haft 13 olika lärare. Det skapar otrygghet för
barnen.
Hur får ni lärarna att stanna?
Svar: öka konkurrenskraften genom att höja lönerna, samt jobba med
att förstå vad det är som gör att lärare stannar.
Det är för trånga klassrum och för stora barngrupper. I alla fall för mitt
barn som går i nollan. Det är viktigt att lokalfrågan jobbas på.
Nu när det byggs och planeras nya bostadsområden så behöver man
också tänka på att man behöver bygga skolor. Annars blir det ännu
trängre i skolan.
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Min son fick vänta tre år på att få komma in på skola i Grödinge, det
gjorde att han inte har kommit in i omgivningen här, vilket är ett problem.
Vad händer om man inte hittar nya tomter att bygga på? Svar: i värsta
fall kommer det att bli en paviljonglösning. Men det vill vi undvika.
Har nämnden frågat sig hur lång tid barnen ska sitta på buss för att ta
sig till skolan? Min son, sex-år, fick åka buss från Borgskolan till
Vårsta.
Hur mycket kostar det att bygga en skola?
Svar: En skola kostar cirka 250-350 miljoner kronor att bygga. Men det
svåra är att projektera och planera en skola, samt att byggsektorn inte
räcker till. Även svårt att få bra mark.
4,6 miljarder som satsning på lokaler är fantastiskt, men hur mycket
kommer att gå till Grödinge?
Svar: det finns en fördelning över stadsdelarna.
Vad är skolans handlingsplan mot att lärarna slutar?
Svar: bland annat lagt in extra mycket handledning till nyexade lärare,
samt utrymme för lärare att lära sig av varandra.
Hur satsar man på barn som behöver extra mycket stöd?
Svar: anställt lärarassistener, men vi måste få in mer vuxna.

Frågor och förslag till nämnd

Till Utbildningsnämnden:
- Förslag: ta fram en plan för lokalförsörjningen för förskolor och skolor
i Grödinge.
- Fråga: personalomsättningen är väldigt hög. Hur ska man ta hand om
lärarna så att de stannar i skolan även när befolkningsutvecklingen ökar
och det blir mer barn?
Till Tekniska nämnden för kännedom:
- Grödinge dialogforum har gett utbildningsnämnden följande förslag: ta
fram en plan för lokalförsörjningen för förskolor och skolor i Grödinge.
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