
    Ompröva beslutet om högstadiet i Österfärnebo.  
 Högstadiet i Österfärnebo invigdes 1990 av statsminister Göran Persson. Idag finns ett 40 tal 

barn på högstadiet. Flera unga familjer har flyttat till kommundelen de senaste åren och 
skolan har också lockat barn från Årsunda och andra orter. 

 Österfärnebo skola har en trygg arbetsmiljö och mycket goda resultat i nationella prov, även i 
de ämnen där behöriga lärare saknats. Skolan har många lärare med stor erfarenhet även om 
några av dem ännu inte hunnit med att bekräfta behörigheten formellt.  

 Alla partier i fullmäktige har lovat inför förra valet att högstadiet i Österfärnebo skall vara 
kvar under mandatperioden. Vi har också förstått att en utredning om framtidens 
skolverksamhet i Sandvikens kommun skall ske efter valet. Vi blev därför mycket förvånade 
när skolchefen plötsligt beslutade att ställa in verksamheten redan i höst. Detta skedde som 
ett tjänstemannabeslut utan förvarning, utan underlag, utan MBL-förhandling, utan 
förankring i nämnderna osv. Vi undrar om det är förenligt med kommunallagen där det står 
att man inte kan delegera beslut som ”rör myndighetsutövning mot enskilda om de är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt”. Det borde även gälla myndighetsutövning 
mot våra barn. 

 Vi har fått höra att i folkvalda inte är inblandade och att detta inte handlar om nedläggning. 
Detta är lek med ord och den typ av manipulation som spär på politikerföraktet.  Ni som 
erfarna politiker vet förstås att det är otroligt svårt att starta upp högstadiet igen om det en 
gång stängts. I praktiken pågår en nedläggning som ni faktiskt har en chans att påverka. 

 Med tanken på bristen på formellt behöriga lärare i Sverige ger Skolverket dispens för 
behörigheter om betyg kan sättas på ett seriöst sätt med stöd av andra lärare och rektor. 
Detta har inte varit något problem i Österfärnebo. Om kommunen vill ha skolor på 
landsbygden måste och har de rätt att vara flexibla och se till kvaliteten på undervisningen 
och resultaten som helhet, inte bara på det formella. 

 Den senaste veckan har ytterligare minst en behörig lärare sökt jobb på högstadiet och två 
anställda fått sina formella intyg på behörighet. Ytterligare två behöriga lärare har erbjudit 
sig att jobba på skolan i höst. Därmed faller argumenten för akut skolflytt.   

 Om skolan blir kvar i höst slipper kommunen ökade kostnader för skolskjutsar och minskat 
underlag för tillagningskök, vaktmästeri, fritids och mycket annat i Österfärnebo. Det kan ge 
befolkningen tillbaka tron på demokratin och framtiden inför höstens kommunval.  

 Det är inte rimligt att barnen ska pendla 9 mil om dagen och splittras upp på olika skolor när 
vi ser ut att lösa lärarbristen och kvaliteten.  
 
Vi vädjar till alla partier att verka för en omprövning av beslutet om högstadiet på 
Österfärnebo skola.  
 
Österfärnebo Sockens Utvecklingsgrupp och föräldrar vid Österfärnebo Skola. 

 


