
Minnesanteckningar Hestra Midgårds föräldraråds möte med skolpolitiker
17 aug 2021 17.00-18.00

Lina Färm inledde det digitala mötet i Zoom med att tacka alla för att de kommit och
sedan fick Terese Kerstinsdotter introducera varför vi nystartat föräldraföreningen
och varför vi bjudit in grundskolenämnden till möte. Hon visade också vilken
personalpåverkan budget 2021 haft inför höststart. Följande neddragningar har
gjorts:

1,8 tjänst speciallärare: Dessa fick erbjudande om klasslärarskap men valde att säga
upp sig för tjänster på andra skolor.
1 lärare SVA (svenska som andraspråk): Är nu klasslärare istället.
1 biträdande rektor: Nu biträdande rektor på annan skola.
0,5 tjänst husvikarie: Uppsagd.
1 tjänst resurslärare i flexenhet. Uppsagd.
0,25 tjänst elevassistent som även jobbade på fritids: Uppsagd.

Därefter fick de politiska företrädarna kort berätta om hur de tänkte inför budget 2022
och så fortsatte en dialog med närvarande föräldrar utifrån det. En sammanfattning
följer nedan efter listan på de politiker som närvarade.

Per Carlsson (S) ordförande
Ulf Sjösten (M) förste vice ordförande
Martin Nilsson (M) ledamot
Kamran Rousta (L) andre vice ordförande
Ted Thilande (KD) ersättare
Mariam Osman (V) ersättare

Alla politikerna var eniga om hur viktigt det är att satsa på skolan och att undvika
ryckighet i satsningar. De kommer att ha budgetmöte snart och gav inga konkreta
löften om vad exakt de ville förutom “mer och långsiktigt stöd”. De uttryckte också en
vilja att höja den tilldelning av medel som ges när en skola får nya elever. Idag när
det tillkommer elever som man inte räknat med från början så ges de en tilldelning
av 75% av ordinarie elevpeng. Detta för att man räknat med att en ny elev faktiskt
inte kostar 100% eftersom man inte behöver utöka lokaler/personal i någon särskild
utsträckning. Men nu ser man att det kan bli en sådan tillströmning av extra elever
att det faktiskt inte stämmer.

En anledning till att budget 2021 inneburit nedskärningar i personal på t.ex. Hestra
Midgård är inte enbart för att det är elever som flyttat till friskolor utan också att man
behövt göra stora investeringar i nya skolbyggnader och renoveringar i kommunen
vilket slukar många miljoner. Dessutom har kostnader för t.ex. skolmat varit högre än
man räknat med. Det är alltså många kostnader utanför de direkt relaterade till
undervisning som gått upp.



Det kändes som att politikerna förstod vår frustration och oro kring vad som händer
då barn misslyckas i skolan och vad det innebär för kunskapsutveckling, psykisk
ohälsa, framtida arbetslöshet och kriminalitet m.m. Nämnden ville också lyfta fram att
de sedan nämndens tillkomst har arbetat hårt med att bemanna elevhälsan och att
man nu är uppe i de personalsiffror som man haft som mål (förutom skolläkare).
Ordförande nämnder dock kan detta antal behöva utökas eftersom antalet elever i
Borås Stad har gjort det.
Olika politiker tog också upp att de är bekymrade över den segregation som finns i
Borås Stads skolor och att vi måste arbeta med att alla skolor är välintegrerade,
likvärdiga och självklara val. Ordförande tog också upp att det är viktigt att skapa
förutsättningar för lärare att vilja stanna kvar och att utvecklas på sina arbetsplatser.

Ett viktigt budskap från nämndpolitikerna var att inför budget 2022 som börjar
läggas nu (det sker en budgetkonferens med kommunstyrelse och fullmäktige
3-4 september) så behövs det skarpa prioriteringar om skolbudgetens ramar
ska kunna utökas. Då måste man ha kommunstyrelsen och fullmäktige med
sig då det betyder att andra nämnder kan få mindre medel.

Det senare innebär att vi medborgare måste vara tydliga med att det är en
prioritering vi anser nödvändig.

_____

Den 23 augusti publicerade därmed Hestra Midgårds och Asklandaskolans
föräldraråd en namninsamling online med rubriken Kom igen Borås Stad: Satsa mer
på skolan!

För mer information kontakta Terese Kerstinsdotter, terese.k@outlook.com,
0705471749.
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