
Skolpeng för storstad. På de flesta håll 
finns inget val till närmaste
- ...grundskola.

DAGENS NYHETER

1992-06-29 Sida 9

Författare: LENA ALFREDSON

Av LENA ALFREDSON Skolpengen, den som alla talar om men ingen har sett, är nu en realitet. 
Den första juli måste kommunerna betala minst 85 procent av skolkostnaderna till den elev som 
väljer att gå i en annan skola än den

närmaste kommunala grundskolan.

Många uppfattar skolpengen som ett löfte om större frihet för elever och
föräldrar att välja skola. Andra ser den som ett hot om segregation och
klasskillnader i den svenska skolan.

Frågan är om införandet av skolpeng ens kommer att märkas utanför
storstadsområdena. På de flesta ställen i landet finns inte några
alternativ till den närmaste grundskolan. Och då blir inte skolpengen
särkilt intressant. Det skall mycket till innan föräldrar på en mindre
ort väljer bort närmaste skola och skickar i väg sjuåringen flera mil för
att de lär ha en bättre fröken där.

Ett viktigt undantag finns. När det gäller att rädda en glesbygdsskola
som kommunalpolitikerna vill lägga ned kan skolpengen komma väl till

pass. Föräldrarna kan själva ta hand om barnens skolpeng och göra om den
kommunala skolan till en fristående skola. Men för att pengarna skall
räcka till en lärarlön krävs minst 17 elever i skolan.

Ett storstadsval

Annars är det mycket som talar för att skolpengen blir en storstadspeng.
Det är här valmöjligheterna finns, även om de ofta är mer begränsade än
vad som framskymtat i debatten. Det är ändå här de flesta fristående
skolor finns och det är här det finns flera kommunala skolor på

cykelavstånd.

Skolpengen skall följa eleven, heter det. Men det betyder inte att elever
eller föräldrar får några pengar i handen.

Den summa pengar som en elev kostar sätts in i den skola föräldrarna
väljer, en kommunal grundskola eller en fristående skola. Hur mycket
eleverna kostar är olika från kommun till kommun. Det beror dels på hur
mycket politikerna vill satsa på skolan, dels på hur skolpengen är
konstruerad. Det finns många olika modeller.

Olika stor

Från första juli är statsbidraget till alla kommunens elever lika stort
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vare sig de går i den kommunala grundskolan eller i en fristående skola.
Sedan är det fritt fram för kommunerna att satsa hur mycket egna
skattemedel de vill.

Minst 85 procent av genomsnittskostnaden per elev i den vanliga
grundskolan skall kommunen betala för varje elev som går i fristående
skolor i kommunen. Om det finns elever från andra kommuner i friskolan
kan den betalande kommunen skicka räkning till hemkommunen.

När en förälder väljer en annan kommunal grundskola för sitt barn än den
som ligger närmast följer hela skolpengen med till den skolan. Och "hela
skolpengen" kan då vara olika stor bland annat beroende på hur den är
framräknad.

I Stockholms kommun har man till exempel räknat bort lokalkostnader från
skolpengen. Det finns kommuner som räknar bort även lärarlöner.

Alla kommuner har en särskild pott undantagen för invandrarelever,
handikappade elever, elever med behov av särskilt stöd och en del annat.
Föräldrar till barn med handikapp har på många håll uttryckt oro för att

kommunerna inte avsätter tillräckligt med pengar för de här barnen.

Avgift överflödig

I dag går 0,9 procent av alla landets grundskolelever i en fristående
skola, av vilka waldorfskolorna är vanligast förekommande. Deras
föräldrar och lärare har verkligen anledning att vara glada över
skolpengen liksom de föräldrar som planerar att sätta sina barn i en
skola med konfessionell prägel eller i en mera traditionell privatskola
som Maria elementar i Stockholm.

De har hittills betalat elevavgifter av varierande storlek. Bidraget från
stat och kommun har inte räckt till att hålla dessa skolor vid liv.
Tanken med det 85-procentiga ekonomiska stödet är att de fristående
skolorna skall klara sig utan elevavgifter i framtiden. Men avgifter blir
inte förbjudna.

En skola som har speciella utgifter på grund av sin inriktning (en skola
med konstnärlig profil kan till exempel behöva dyr materiel) får ta ut en
avgift av föräldrarna för detta. Men avgiften skall vara skälig, vad nu

detta kan betyda. Enligt propositionen får avgiften inte vara så stor att
den i praktiken utestänger några elever från skolan.

Barack på gården

Att friheten ökar med skolpengen är klart. Om den tas till vara och i så
fall av vilka återstår att se.

En elev som vill börja i en annan kommunal grundskola än den som ligger
närmast hemmet kan alltid få svaret att det inte finns plats. Skolan har
inte rätt att neka någon av sina egna elever (de som bor i

upptagningsområdet runt skolan) att börja.

Men den driftige rektorn säger naturligtvis inte nej till någon elev utan
slår upp en barack på skolgården och öppnar ytterligare en klass i sin
populära skola.

Ger makt

I Nacka gavs nyligen exempel på vilken makt skolpengen kan ge elever och
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föräldrar bara de är eniga, vilket inte alltid är fallet i en
föräldragrupp. En blivande femteklass fick höra att den riskerade att
mista sin populära men icke behöriga lärare. Föräldrarna hotade då att
flytta hela klasen tillsammans med läraren till privata Maria elementar.

Då föll skolstyrelsen till föga och lät den icke behöriga läraren vara
kvar, vilket lärarnas båda fackförbund protesterade emot. De hänvisar
till skollagen som säger att kommunen är skyldig att använda utbildade
lärare. Undantag får göras om det inte finns utbildade lärare att tillgå

eller om det finns något annat särskilt skäl med tanke på eleverna.

Om fallet med den icke behörige läraren i Nacka var ett sådant särskilt
skäl tvistas det fortfarande om. Tydligt är att de som kan ta vara på
skolpengens möjligheter kan komma ganska långt när det gäller att uppnå
sina syften. Hur det däremot går för dem som inte har kraft och insikt
nog att ta vara på valmöjligheterna återstår att se.

En skola som är så dålig att ingen vill gå där skall läggas ned, enligt
skolminister Beatrice Ask (m). Hur långt skall det gå innan den läggs
ned? Och vilka elever är det som går kvar där då, i nedslitna lokaler

tillsammans med lika nedslitna lärare? Det är väl några som inte har
förstått vitsen med skolpengen.

© Dagens Nyheter eller artikelförfattaren.

Läs också

Friskolors bidrag sänks. Skolpengen blir lägre per elev 
enligt kommande
Dagens Nyheter  - 1993-03-14

Färre antal elever till gymnasiet
Hallandsposten  - 2013-03-01

Oväntat bud till friskola
Göteborgs-Posten  - 2007-08-23

Visa fler 
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AMERIKANSK PROFESSOR: "RISK ATT 

FLER FRISKOLOR LEDER TILL 

SLÖSERI"

TIDNINGARNAS TELEGRAMBYRÅ
1992-09-17 14:54

Författare: EVA-BRITT ANDERSSON/TT

STOCKHOLM: Det finns en risk att kostnaderna för skolan ökar när fler fristående skolor startar.

Det menar den amerikanske pedagogikprofessorn William Boyd, på tillfälligt besök i Sverige.

Boyd råder också den svenska

regeringen att slå fast hur liten en fristående skola egentligen får vara.

William Boyd är professor vid Pennsylvania State University och har studerat privata skolors 
framväxt i flera länder, bland annat Australien, Storbritannien och Sverige.

Jag är positiv till att föräldrarna får större frihet att välja skola. Men staten bör bygga in en rad 
säkerhetsspärrar för att förhindra oönskade effekter, säger Boyd. 

Han har träffat skolminister Beatrice Ask (m) och framförde också sina teser på bok- och 
biblioteksmässan i Göteborg nyligen.

Regeringen bör, anser Boyd, noga tillvarata de svaga elevernas intressen. Invandrarföräld och 
lågutbildade föräldrar måste få korrekt information om de skolalternativ som faktiskt finns. 
Exempelvis kan fristående skolor tvingas att ge ut sakliga broschyrer som distribueras till alla. 
Föräldrar som inte förstår svenska bör få informationen muntligt, via tolk.

*-- INGA AVGIFTER --*

Framväxten av fristående eller priv skolor är ett fenomen i hela västvärlden nu. Det är, menar 
Boyd, ett tecken på bristande förtroende för välfärdsstaten.

Enligt William Boyd är det ett positivt drag att den svenska regeringen vill hålla nere avgifterna till 
fristående skolor genom att ge generösa bidrag. Helst bör det inte vara några avgifter alls, anser 
han.

Men med en generös bidragspolitik följer också risken att totaltkostnaderna för skolan drivs upp. 
Det hände till exempel i Nederländerna. Också i Skottland ledde en ökad valfrihet för föräldrarna 
till ett sämre utnyttjan av skolans resurser.

Regeringen måste exempelvis klargöra hur liten en skola får vara, säger han. 

Efter att ha följt debatten i Sverige anser han också att skolkostnaderna skulle kunna pressas om 
kommunerna tvingades att använda sina skollokaler effektivare. Han föreslår också att fristående 

Sida 1 av 2AMERIKANSK PROFESSOR: "RISK ATT FLER FRISKOLOR LEDER TILL SLÖ...

2013-10-29http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=050806...



skolor bör få anslag som samma villkor som de kommunala - skär en kommun ned på sin skola 
bör det också drabba den fristående skolan. I dag beräknas anslagen till fristående skolor på 
föregående års kostnader.

© Tidningarnas Telegrambyrå eller artikelförfattaren.

Läs också

Dubbla budskap om fler friskolor i Varberg
Hallands Nyheter  - 2012-04-03

Ännu fler friskolor är hotade
Östgöta Correspondenten  - 2013-08-17

s vill inte ha fler friskolor i Järva
Mitt i Kista  - 2012-05-15

Visa fler 
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POLITIKER I GÖTEBORG SA NEJ TILL 

PRIVAT FRISTÅENDE SKOLBOLAG

TIDNINGARNAS TELEGRAMBYRÅ
1992-09-22 14:56

GÖTEBORG: Iden att göra en hel stadsdels kommunala skolor i Göteborg till fristående skolor i ak 
tiebolagsform stannar på idestadiet.

På tisdagskvällen beslutade en enhällig stadsdelsnämnd, SDN i Älvsborg, att säga nej till 
förslaget.

En genomtänkt affärside saknas. Det enda motivet var att komma över ett extrabidrag på 15 
miljoner kronor. Därtill har inte motparten, det vill säga skolledarna, tillräckligt god ekonomi, säger 
Mait Isberg, moderat ordförande i stadsdelsnämnden, till TT. Har man en ide av det här slaget 
tycker jag man bör vara beredd att starta i liten skala. Kanske med två skolor, det skulle då 
fortfarande ge föräldrar valfrihet mellan olika skolor. Men skolledarna kunde endast tänka sig alla 
grundskolorna i stadsdelen, säger Isberg. 

Det formella beslutet på tisdagen var att stadsdelsnämnden sade nej till att överlåta hyresrätten till 
skolbyggnaderna.

Men tanken är politisk död även på kommunnivå. När ämnet som mest debatterades i augusti gick 
bland annat kommunalrådet Rune Zachrisson (fp) emot iden eftersom den helt byggde på 
bidragen till fristående skolor som han menade var alltför frikostiga.

Göteborgs kommun har också i ett yttrande till utredningen om friskolor sagt att en 85-procentigt 
bidrag till fristående skolor är för högt och orättvist.

Men den utredningen var inte ens klar när riksdagen beslutade att bidraget till friskolorna skulle 
vara 85 procent av kommunens genomsnittliga kostnad per elev. Utredningen föreslår för övrigt, 
liksom Göteborg, 75 procent.

Bidraget räknas från ett genomsnitt från alla kommunens skolor. I socialt stabila områden, typ 
Älvsborg, som inte har resurskrävande elever utgår idag bidrag på drygt 70 procent av kostnaden 
för genomsnittseleven i Göteborg.

Det var nio skoledare/rektorer i SDN Älvsborg som i augusti lanserade tanken att göra samtliga 
kommunala skolor i stadsdelen till fristående skolor.

I ett slag skulle man då få loss 15 miljoner kronor extra i bidragspengar.

Efter sommaren debatt om b idragsreglerna har skolminister Beatrice Ask (m) lovat se över 
reglerna.

Enligt Mait Isberg kommer förändringarna, vilka det nu blir, att troligen gälla från 1 januari 1993.

© Tidningarnas Telegrambyrå eller artikelförfattaren.
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Läs också

Högre betyg på fristående skolor
Extra Luleå  - Torsdag
Överklagar taxan för fristående skolor
Sydöstran  - 2013-03-27
Friskolor höjer allas nivå
Upsala Nya Tidning  - 2013-10-04

Visa fler 
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Friskola ingen frihet för alla. Elever inte 
lika välkomna överallt

DAGENS NYHETER

1993-01-11 Sida 5

Författare: LENA ALFREDSON

Av LENA ALFREDSON Skolan i Sverige håller på att förändras. Den skulle bli Europas bästa, 
lovade den borgerliga regeringen. Under 1993 leder besparingarna i stället till en sämre skola.

Många föräldrar kommer i det läget att se sig om efter bättre alternativ
bland de fristående skolorna. Men det steget är inte möjligt för alla och
alla barn är inte lika välkomna i alla skolor.

Höstens budgetarbete ute i kommunerna resulterade i stora besparingar.
Det kommer att bli större klasser, färre halvklasstimmar och mindre

pengar till böcker, material och studiebesök. På många håll försvinner
speciallärare, skolkuratorer och vikarier.

Den klasslärare som blir ensam med 30 pratsamma elever i ett trångt
klassrum kan inte hjälpa de svagaste så mycket som de behöver. Hon kommer
inte heller att hinna bry sig om de tysta. Men hon blir tvungen att ägna
mycket tid åt dem som ständigt hoppar upp och ned och pratar högt.

Söker alternativ

Individualiserad undervisning och ett aktivt och laborativt arbetssätt,
som dagens skolforskare rekommenderar, finns det varken tid eller plats
för i ett överfullt klassrum.

En utarmning av den kommunala skolan gör att många föräldrar ser sig om
efter alternativ - eller som Christer Romilson, Lärarförbundets
ordförande, nyligen uttryckte det:

- När klasserna blir större och kvaliteten sjunker i de kommunala
skolorna är det självklart att många föräldrar börjar se sig om efter

andra alternativ för sina barn. På det sättet skapar politikerna genom
nedrustning en efterfrågan på privatskolor.

Skolminister Beatrice Ask (m) menar tvärtom att föräldrarnas inflytande
över skolan har ökat:

- Föräldrarna kan inte bara ta sin Mats ur skolan, de kan ta med sig
resurserna också. När kommunalpolitikerna inser det kanske de är beredda
att lyssna lite mera på föräldrarnas önskemål, har hon sagt.

Enklare att flytta

När det gäller besparingar i skolan har föräldrar hittills haft väldigt
lite att säga till om. Varken sakliga argument eller slagord har haft
effekt.
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Med hjälp av skolpengen är det nu enklare att flytta en elev från den
kommunala skolan till en fristående skola. 85 procent av
genomsnittskostnaden för en elev i kommunen har en friskoleelev rätt att
få med sig till den nya skolan.

Men för många föräldrar är det ett alltför stort steg att ta barnet från
skolan nära hemmet där kamraterna finns och lämna och hämta i en skola
långt bort. Hemkommunen behöver inte betala skolskjuts om föräldrarna
väljer en annan skola än den som ligger närmast.

Det är den nya skolan, privat eller kommunal, som avgör om barnet skall
få börja. Ett resurskrävande barn från en kommun med låga skolkostnader
(vilket gör skolpengen låg) kanske inte blir så attraktiv. En skola med
en speciell profil, till exempel en musikskola, har dessutom rätt att
ställa krav på elevens talang.

Fråga om tid och ork

Återstår då att starta en egen skola. Det är ekonomiskt möjligt för en
grupp föräldrar eller lärare. Men arbetskrävande.

De som har tid, ork och intresse kanske väljer det alternativet. De andra
har sina barn kvar i den kommunala skolan där både lokaler, material och
lärare slits ned allt mer.

Ett skräckscenario kan man tycka. Ett segregerat skolsystem verkar
främmande i Sverige. Men förebilder finns i till exempel England och USA.
Än så länge är det ett fåtal elever, cirka 1 procent, som går i privata
skolor här i landet.

Men intresset har ökat lavinartat. Ungefär 9 000 elever går i de 95
friskolorna av vilka 25 startade i höstas. Ytterligare ett 70-tal har
ansökt hos skolverket om att få starta nästa höst.

Kommunernas makt över skolan har ökat successivt de senaste åren. Staten
detaljstyr inte längre. Det är målstyrning och utvärdering som gäller.

Varför sån debatt?

När hela statsbidraget till kommunerna stoppas i samma påse från första
januari i år finns det inte längre några öronmärkta pengar för skolan. En
del av de statliga medel som förr skulle ha gått till skolan kan nu lika
gärna gå till åldringsvård eller kultur.

Om kommunerna nu har så mycket att säga till om - varför diskuteras då
förslaget till ny läroplan så in i minsta detalj?

Därför att läroplanen tillsammans med skollag och skolförordning är just
de måldokument som kommunerna skall styra sina skolor efter. Det är vägen
mot målen de får bestämma själva.

För att man skall veta att barnen i Trelleborg och i Kiruna har en något
så när likartad skolgång finns ett förslag om minsta garanterad
undervisningstid i alla ämnen i grundskolan.

Egen läroplan

Därutöver kan kommunerna själva bestämma över knappt en sjättedel av
tiden i sina egna skolor, om förslaget går igenom. Hälften av den tiden
kan de använda till skolornas profilering och hälften till elevernas egna
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val av ämnen.

Den som vill starta en fristående skola måste visa upp en egen läroplan.
För att få den godkänd skall den ha samma allmänna mål som grundskolans
läroplan och innehålla kunskaper och färdigheter som väsentligen
motsvarar grundskolans.

Ju fler friskolor som växer upp desto mindre betydelse får det
läroplansförslag som nu diskuteras så häftigt. Om ett antal friskolor

dessutom bestämmer sig för att vara betygsfria får inte heller det nya
betygssystemet den genomslagskraft som den nuvarande debatten antyder.

Successiv förändring

Först till hösten fattar riksdagen beslut om en ny läroplan och om ett
nytt målrelaterat betygssystem. Eleverna berörs inte förrän hösten 1994.

För sexåringar och gymnasieelever pågår en successiv förändring. Först
1997 skall alla sexåringar som vill få börja skolan och alla
sextonåringar som börjar i gymnasieskolan skall välja ett program i

stället för en linje.

Men redan nu börjar sexåringar i skolan där det finns plats för dem och
många sextonåringar väljer hantverksprogram eller omvårdnadsprogram i den
mån de finns i deras gymnasieskola.

© Dagens Nyheter eller artikelförfattaren.

Läs också

Många föräldrar ljuger för sina barn
Ljusnan  - 2013-02-06

Många föräldrar ljuger för sina barn Många 
föräldrarljuger för sina
Hudiksvalls Tidning  - 2013-02-13
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"Särskolans elever diskrimineras".Enad 
handikapprörelse kritisk mot Ask

DAGENS NYHETER

1993-02-01 Sida 7

Författare: LENA ALFREDSON

Av LENA ALFREDSON Särskolans elever diskrimineras när det gäller val av skola. Det påpekar 
samtliga handikapporganisationer i sina remiss- svar till utbildningsdepartementet.

I mars lägger skolminister Beatrice Ask (m) fram en proposition som
syftar till att ytterligare stärka elevers och föräldrar rätt att välja
skola.

En arbetsgrupp inom departementet har föreslagit en rad åtgärder som
skall ligga till grund för skolministerns proposition. "Valfrihet i

skolan" är det samlande namnet på förslagen som nu varit ute på remiss.

En enad handikapprörelse protesterar mot den särbehandling som föräldrar
till handikappade barn utsetts för.

Om grundskolan sägs i förslaget att det normala bör vara att elever och
föräldrar gör ett aktivt val av skola och att eleverna i huvudsak skall
beredas plats i den skola de valt.

Ett tillägg

När det gäller särskolor sägs samma sak i inledningen. Men där finns ett
tillägg:

"En kommun bör dock inte vara skyldig att tillgodose elevens och
vårdnadshavarens önskemål, om dessa är förenade med betydande ekonomiska
och organisatoriska svårigheter."

Det påpekas vidare att särskolans personal bättre kan välja skola för
barnen än föräldrarna:

"Det är rimligt att anta att särskolans personal, som har stor erfarenhet
av särskoleundervisning, har de bästa möjligheterna att avgöra vid vilken
särskola eleven kan få en utbildning anpassad efter sina förutsättningar
och behov. Därför föreslås att det skall vara möjligt för en kommun att
placera en elev vid en annan skola än den vårdnadshavaren valt."

- Vi kan inte förstå varför det skall vara så stor skillnad mellan
föräldrar till barn i grundskolan och föräldrar till barn i särskolan.
Rättigheten att välja skola borde gälla lika för alla, säger Ann-Marie
Stenhammar, handläggare på RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn

och ungdomar.

Samma skolpeng

Om föräldrar till ett grundskolebarn väljer en kommunal skola utanför
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hemkommunen föreslås att hemkommunen skall bli skyldig att betala samma
skolpeng som till elever i friskolor.

Men:

"Att låta särskoleelever välja skola i annan kommun än hemkommunen eller
samverkanskommunen (en kommun med vilken hemkommunen träffat ett avtal)
skulle kunna leda till mycket höga kostnader. Något förslag om att
särskoleelever skall ha rätt att välja att gå i en särskola utanför
hemkommunen eller samverkanskommunen läggs därför inte."

HCK, Handikappförbundens centralkommitte, varnar i sitt remissvar för att
klyftorna snabbt kommer att växa mellan handikappade och
icke-handikappade med det här synsättet.

"De fristående skolorna, liksom de offentliga, måste ha skyldighet att ta
emot alla elever, även de som är resurskrävande", anser HCK som menar att
skolpengen måste vara kopplad till en sådan skyldiget. "Risken att de
fristående skolorna väljer bort de resurskrävande eleverna är annars
uppenbar."

Ingen valfrihet

FUB, riksförbundet för utvecklingsstörda, konstaterar att det inte finns
någon valfrihet för föräldrar med utvecklingsstörda barn:

"Vi får inte välja om barnen skall gå i grundskola eller särskola. Och
när särskola är beslutat finns det få möjligheter att påverka valet av
skola. Detta kan knappast kallas valfrihet."

Riksföreningen Autism tycker att förslaget är häpnadsväckande och vittnar
om okunnighet:

"För vilka andra elever gäller att den billigaste och enklaste
organisatoriska lösningen är den som leder till utveckling?" frågar man.

"Det står klart att regeringens deklaration om rätten för föräldrar att
välja skola och att välja sina barns utbildning gäller föräldrar till
barn som är normal- eller välbegåvade", konstaterar föreningen.

Även barnmiljörådet har invändningar:

"Det är anmärkningsvärt att påstå att särskolans personal har bättre
möjligheter än barnets föräldrar att avgöra vad som är bäst för barnet
när det gäller skolval."

Barnmiljörådet anser att föräldrarnas val bör vara gällande såvida inte
utomordentligt starka medicinska skäl talar för annat.

© Dagens Nyheter eller artikelförfattaren.
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SKOLPENG FEL - ALLA ELEVER 

KOSTAR INTE LIKA MYCKET

TIDNINGARNAS TELEGRAMBYRÅ
1993-03-30 19:31

STOCKHOLM: - Alla barn kostar inte lika mycket pengar. Därför är skolpengen en helgalen ide.

Det sade Lars du Rietz, före detta skolinspektör, vid ett seminarium om handikappades valfrihet i 
skolan på tisdagen.

Skolpengen gynnar stora skolor med fulla klasser och få resurskrävande barn. Det sker på de 
små glesbygdsskolornas bekostnad, ansåg du Rietz.

I förlängningen drabbar detta handikappade barn, som ofta måste gå i små klasser. - Om alla små 
klasser försvinner kan vi inte längre totalintegrera de handikappade i skolan. Lars du Rietz 
framhöll att skolpengen bygger på den felaktiga slutsatsen att det är eleverna som kostar pengar, 
eftersom resurserna följer dem.

I stället är det lärarnas löner som driver upp kostnaderna för undervisningen. Om man vill spara 
pengar där finns det två alternativ; att öka lärarnas undervisningsskyldighet eller höja elevernas 
timantal.

Kommunförbundets representant, Louise Fernstedt, höll med i kritiken mot en enhetlig skolpeng.

*-- BÄTTRE MED TRE PÅSAR --*

Förbundet har utarbetat en egen modell för skolpeng som bygger på att skolorna får tre påsar 
med öronmärkta pengar från sina kommuner.

Den ena påsen skulle innehålla ett elevbidrag, som ska täcka lärarlöner, måltider och 
skolverksamheten i stort. Den andra ett skolbidrag för lokalkostnader och specialresurser och den 
tredje en skolgemensam resurs för skolskjutsar och administration. - I ett rimligt system måste all 
skolverksamhet rymmas i skolpengen, sade Fernstedt.

Hon varnade för problem som skolpengen och framväxten av friskolor kan föra med sig i 
framtiden: Vad händer om en friskola går i konkurs - vem tar då ansvar för barnens skolgång? 
Vad händer med lärare och personal när elevunderlaget försvinner från det offentliga 
skolsystemet? Hur ska skolorna bemöta hot från föräldrar om att flytta sina barn från en klass om 
inte en stökig klasskamrat försvinner? Marika Östman, ordförande för elevorganisationen, menade 
att verklig valfrihet handlar om att påverka den skola man redan går i.

*-- SKOLPENG SKAPAR SEGREGATION --*

Hon hävdade att skolpeng och friskolor skapar segregation och att alla mår bäst av att gå i skolor 
med elever med olika behov och förutsättningar. - Om det offentliga ska ha ett ansvar för elever i 
grundskolan borde det finnas en gemensam läroplan som alla skolor måste följa, sade Östman.

Regeringen lägger om några dagar en proposition om valfrihet i skolan, som bland annat öppnar 
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möjligheten att lägga ut en del av skolverksamheten på entreprenad. Propositionen kommer 
också att fastställa en sänkning av det kommunala bidraget till friskolorna. I dag får friskolorna 85 
procent av kommunens egna kostnader per elev. Troligen sänks det till 75 procent.

© Tidningarnas Telegrambyrå eller artikelförfattaren.
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SKOLLEDNINGEN VIKTIG VID VAL AV 

SKOLA

TIDNINGARNAS TELEGRAMBYRÅ
1993-06-07 18:49

STOCKHOLM: Skolledningens driftighet och engagemang för eleverna är avgörande när familjer 
väljer skola. Det visar två nya rapporter. Skolverket har frågat 1 000 personer i nio kommuner och 
Stockholms skolförvaltning har djupintervjuat 15 familjer.

Majoriteten av de tillfrågade föräldrarna är positiva till den nya rätten att välja skola. 
Stockholmsfamiljerna talar om skolpengen som en maktfaktor, men väljer ändå helst en skola i 
närheten. Barnets trivsel väger mycket tungt. Skolverkets undersökning har gjorts i Stockholm, 
Göteborg, Norrköping, Lund, Vänersborg, Katrineholm, Olofström, Hudiksvall och Kalix och visar 
att storstadsbor och högutbildade är mest medvetna om den nya valfriheten. En orsak är att man i 
storstäderna har flera skolor att välja mellan utan att resekostnaderna behöver öka. 
Medvetenheten kan också bero på att friskolornas framväxt har varit störst i städer med fler än 50 
000 invånare. Av de cirka 180 friskolor som skolverket hittills godkänt ligger bara ett 70- -tal i 
mindre orter.

*-- NÖJDA --*

Ett genomgående drag i Stockholms-undersökningen är dock att man är nöjd med den 
kommunala skolan och gärna behåller den insyn dessa erbjuder.

Inför hösten 1993 har knappt 3 000 av 22 000 Stockholmselever i kommunal grundskola valt en 
annan skola än den som ligger närmast.

Samtidigt som de flesta välkomnar valfriheten visar båda undersökningarna att det finns farhågor. 
Framför allt är man rädd för en ny segregering som kan drabba resurskrävande barn och göra att 
utbildningen inte längre är likvärdig för alla.

I Stockholmsintervjuerna berör man också risken för segregering mellan invandrarbarn och 
svenskar. Majoriteten av föräldrarna uppskattar att deras barn fostras i en mångkulturell miljö.

*-- ORDNING OCH STUDIERO --*

Båda undersökningarna visar att familjerna föredrar skolor där ledningen är driftig och satsar på 
att ge eleverna kunskap. Andra kännetecken på en bra skola är låg läraromsättning, ordning och 
studiero, engagemang för eleverna, trivsel och handlingskraft.

Skolans rykte har också en viss betydelse. Inriktning på till exempel musik är dock mindre 
betydelsefull för valet. Undantag är skolor som Adolf Fredriks musikklasser som hade 867 
sökande till 192 platser inför höstterminen 1993.

© Tidningarnas Telegrambyrå eller artikelförfattaren.
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Attacken mot svenska skolan. "Skolverket har i 30 års 
tid lett en
Expressen  - 2005-05-12

Lärare kan göra karriär
Tranås Tidning  - 2013-06-01

"■ En del har frågat
Ljusdals-Posten  - 2013-08-27

Visa fler 

Sida 2 av 2SKOLLEDNINGEN VIKTIG VID VAL AV SKOLA - Tidningarnas Telegrambyrå - ...

2013-10-29http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=050806...



"SYSTEMSKIFTET INOM SKOLAN 

ÖKAR KLASSKILLNADERNA"

TIDNINGARNAS TELEGRAMBYRÅ
1993-09-10 15:09

Författare: TOMAS SKOGLUND/ TT

STOCKHOLM: Vänsterpartiet tycker att regeringens systemskifte inom utbildningsområdet bland 
annat leder till ökad segregering och betygsterror. - Regeringen påstår att den valfrihet man inför 
inte syftar till en ökad segregering. Men lämnar man en sammanhållen skola så ökar klyftorna, 
säger riksdagsmannen Björn Samuelson.

... 

Samuelson är också ledamot i utbildningsutskottet. Han och partiets politiske sekreterare Håkan 
Carlsson har skrivit en promemoria där de kritiserar regeringens förslag till nya läroplaner för 
grundskolan och gymnasiet. Sent i höst väntas riksdagen rösta igenom förslaget. - Blir det 
regeringsskifte efter nästa val kommer vi medverka till att riva upp riksdagsbeslutet, säger Björn 
Samuelson. Vänsterpartiet anser att systemet med friskolor ytterligare ökar klyftorna mellan starka 
och svaga elever och mellan elever från olika samhällsklasser. - Ta det färska exemplet från 
Trollhättan där elever vill byta grundskola på grund av att skolan har för många invandrare, säger 
Samuelson.

Vänsterpartiet är också kritiskt till den nya betygssystemet med ytterligare en betygsnivå på 
grundskolan. - Vi vill fortfarande ha en betygsfri skola där olika kunskapsprov inte är det 
dominerande inslaget. Betyg skapar hets och konkurrens. I stället vill vi ha intyg över 
genomgången utbildning, säger Samuelson. - Betyg hindrar elevaktiva arbetssätt där de själva får 
ta vara på sina erfarenheter och frågeställningar. Han tycker också det är anmärkningsvärt att 
regeringen föreslår fler betygssteg på grundskolan än för gymnasieskolan. - Där det i gymnasiet 
ska räcka med fyra steg, ska grundskolan ha sex för att beskriva elevernas kunskaper, säger han.

Elevernas rätt till inflytande bör, enligt vänsterpartiet, tydligare framgå av läroplanen. Det är 
eleverna, i synnerhet på gymnasienivå, som tillsammans med lärarna ska planera, genomföra och 
utvärdera undervisningen.

© Tidningarnas Telegrambyrå eller artikelförfattaren.
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Friskola lockar svenska elever. När 
privatskolan startade ökade andelen
- ... invandrare i Kvarnhagsskolan.

DAGENS NYHETER

1993-10-26 Sida 12

Författare: LENA ALFREDSON

Av LENA ALFREDSON Botkyrka, Stockholms läns invandrartätaste kommun, har fått sin första 
friskola. I den smakfullt renoverade lilla skolan i skogsbacken är huvuddelen av eleverna 
svenskar.

I den närmaste kommunala skolan, Kvarnhagsskolan, en enkel 70-talsbyggnad
nära Alby centrum, har andelen invandrarelever ökat från 60 till 75
procent sedan friskolan startade.

- Vi förlorade fler elever än vi hade räknat med, säger rektorn i

Kvarnhagsskolan, Bernt Hogbrant.

Han miste en fjärdedel av sina elever, mest svenska, när Botkyrka
friskola startade.

Plockar ett urval

- Det har gått för långt med köpande och säljande inom skolan, tycker
han. Friskolorna plockar ett urval elever. Vem tar hand om de andra? Och
framför allt: Vem garanterar att vi som gör det får de resurser vi

behöver? För varje elev som slutar förlorar vi pengar.

Per Svangren, rektor för den nya friskolan, tycker inte att
Kvarnhagsskolan har gjort någonting för att behålla vare sig elever eller
lärare.

- Tre av deras bästa lärare har flyttat till oss och ett hundratal av
våra 138 elever kommer från deras skola.

- De har fått sig en tankeställare. Den tiden då man bara "fick" barn

till skolan är förbi. Nu gäller det att ha ett offensivt tänkande och
konkurrera.

Alby i norra Botkyrka har 10 000 invånare. Antalet invandrare har ökat
kraftigt under senare år. Nu utgör de mellan 60 och 70 procent av
befolkningen. I Kvarnhagsskolan, en av de två låg- och
mellanstadieskolorna i kommundelen, undervisar man i 24 olika hemspråk
varav arabiska och turkiska är de största.

Sliten men trevlig

Innan friskolan startade hade Kvarnhagsskolan 420 elever. För att alla
skulle rymmas fick tre mellanstadieklasser gå i en annexskola ett par
kilometer bort. Det var den gamla kyrkskolan från 1800-talets mitt,
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sliten och i behov av reparation, men mycket hemtrevlig. Stökiga klasser
blev lugnare och mer harmoniska i den familjära miljön.

Men förra hösten bestämde kommunen att kyrkskolan skulle läggas ned för
att spara pengar.

Personalen i kyrkskolan som länge gått och funderat på att starta eget
bestämde sig för att göra slag i saken. De bildade en ekonomisk förening
och ansökte hos skolverket om att få starta. När de fick klartecken hyrde
de kyrkskolan, renoverade den för 2 miljoner kronor och öppnade till
höstterminstarten i år.

Drygt 40 procent av eleverna i friskolan har invandrarbakgrund, mot 75
procent i Kvarnhagsskolan.

Andelen invandrare sjunker ytterligare i friskolan de närmaste åren. De
två mellanstadieklasser som redan gick i kyrkskolan och valde att
fortsätta i friskolan har 60 procent invandrarelever. En klass slutar
till våren och en nästa vår. De barn som står först i kö för att bilda de
nya, redan fyllda, ettorna är övervägande svenskar.

Godkändes inte

- Vår ambition är inte att bli någon "svenskskola", säger Per Svangren.
Tvärtom, i vår ansökan till skolverket skrev vi att sammansättningen av
elever skulle motsvara det omgivande samhället både när det gäller
fördelningen mellan invandrare och svenskar och olika socialgrupper.

Den formuleringen godkändes inte av skolverket. En friskola skall vara
öppen för alla slags elever och det enda som inte är diskriminerande är
att ta in elever i turordning efter anmälningsdatum.

Micael Bengtson (m) är ordförande i utbildningsnämnden i Botkyrka. Han är
inte förvånad över att framför allt svenska föräldrar söker sig till
friskolan.

- Jag tror att huvudorsaken är en oro för barnens språkutveckling när det
gäller svenskan. Det är inte särskilt konstigt. Även invandrarföräldrar
är oroliga för att deras barn inte lär sig svenska i skolor med många
invandrarelever.

Vad kan ni politiker göra för att undvika en segregering, med mest
svenskar i friskolan och mest invandrare i den kommunala skolan?

- Jag vet inte vad vi kan göra åt detta. Vi har redan en segregerad skola
på grund av att det bor för få svenskar i kommunen. Det är i alla fall
bättre att svenska föräldrar byter skola än att de flyttar från kommunen.

Per Svangren, som nu är rektor i friskolan, var en av lärarna i den gamla
kyrkskolan.

Varför ville du ha en egen skola?

- För att få förverkliga mina ideer. Det var så trögt i den vanliga
skolan. När vi på kyrkskolan ville genomföra något eget blev vi bromsade.
Däremot tvingades vi delta i studiedagar som vi inte var intresserade av.

Förbryllad

Rektorn i Kvarnhagsskolan Bernt Hogbrant är litet förbryllad över
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friskolans profil.

- Om den hade haft en alternativ pedagogik eller någon speciell profil
hade det varit lättare att förstå varför den skall finnas. Men de skall
satsa på matematik, svenska och engelska som alla andra skolor, säger han.

Det är bara halva sanningen, enligt Per Svangren:

- Det vi konkurrerar med är framför allt litenhet, familjär stämning, fin
miljö och motiverade lärare.

Motiverade och uppfinningsrika lärare verkar det vara gott om i norra
Botkyrka.

- Barnen här ute har fördelen att få lärare som utvecklas hela tiden på
grund av sin svåra uppgift. Vi måste hitta lösningar i varje ny
situation, säger Ivy Bruning, klasslärare i 3 H i Kvarnhagsskolan.

Hon har 21 elever, varav två svenska. Fem pratar svenska med båda
föräldrarna. De övriga talar polska, bengali, engelska, spanska, arabiska
och asyriska hemma.

© Dagens Nyheter eller artikelförfattaren.
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