Interpellation om Botsmarks småskolebarns möjlighet att få undervisning.
I det beslut som För och Grundskolenämnden tog den 25 feb 2016 togs beslut om att flytta
klass 4-6 från Botsmarks Skola till Flurkmarks Skola, dessutom beslöts att lågstadiet skulle
stanna kvar i Botsmark. Utöver detta beslutades om att baracken som idag innehåller
förskola och barnomsorg skulle stängas och som ersättning skulle huvudbyggnaden byggas
om för att inhysa de aktiviteter som bedrivs i den redan anpassade baracken.
Hela sommaren har dessa beslut behandlats av lokala medier och dessutom på sociala
medier. På frågor från föräldragruppen så fick man svaret att beslutet om att klass 1-3 ska
vara kvar står fast och att det nu är upp till tjänstemännen att lyckas rekrytera en behörig
lärare. Att det är svårigheter att rekrytera behöriga lärare är ingen nyhet utan det är lika
över hela landet. Att Botsmark ligger långt ifrån kommunens närmaste skolor ( 3 mil ) är
också ett känt faktum som innebär att man måste hitta speciella lösningar för att hitta en
sökande som har möjlighet att köra 10,5 mil/dag samt lägga ner en dryg timme i restid/dag.
Föräldrarna har under våren o sommaren försökt att få svar på sina frågor gällande underlag
för kostnader mm som låg som underlag för besluten som F&G tagit, men möttes av att det
skulle ta för lång tid att ta fram dessa så svaren uteblev. Föräldrarna har länge krävt att få
veta hur man tänkt att det skulle fungera OM man inte hittar ngn lärare till skolstart men
mötts av att det får vi ta när det blir aktuellt. Detta har skapat oro hos föräldrarna.
Dessutom kan vi konstatera att beslutet som togs har inneburit att den utveckling av
kommunens norra del har avstannat och resulterat att byn inte har den attraktionskraft som
den hade innan beslutet. Här säger man från F&G sagt att det har man inte ngt ansvar för
utan det ligger hos KS tillsammans med övriga kommunledningen att svara på. Hur ser
beslutsfattarna på denna fråga då det klart kan påvisas att det finns ett samband.
Nu när vi står inför fakta att 1-3 skall flytta till Flurkmark fom 161003 önskar jag svar på ett
antal frågor som föräldrarna ställt till rektor och även till F&G:s ordförande men som
hänvisat tillbaka till rektor, som inte gett något svar.
Jag ställer därför följande frågor:
1. Kommer beslutet från 25.2 att fullföljas?
2. Hur kommer transporterna för dessa 12-15 st 7-8 åringar att ske, Linjebuss eller skolbuss?
3. Hur kommer man att ordna fritids för barnen på morgonen o på eftermiddagen?
4. När flyttas Baracken , och när börjar ombyggnationen av stora skolbyggnaden?
5. Finns några ekonomiska kalkyler för alla kostnader? Är då dessa kalkyler offentliga?
6. Finns planer på att på nytt försöka hitta en lärare, och i så fall när?
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