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Tydlig. Krissi Johansson och S-gruppen i barn- och ungdomsnämnden röstar på måndag för att behålla
skolorna i Holm och Frennarp. Bild: Jari Välitalo Bild: Jari Välitalo

”Gör Frennarp till en F-6-skola”
HALMSTAD. På måndag beslutar barn- och ungdomsnämnden om framtiden för Holms och

Frennarps avvecklingshotade skolor. S kommer då att yrka att skolorna behålls och att
Frennarp på sikt blir en F till 6 skola.

När avvecklingshotet mot de två skolorna kom i fjol var Socialdemokraterna snabba med att
deklarera att man ville behålla båda.
På måndag ska politikerna rösta om två nu utredda alternativ.
I alternativ 1 avvecklas Holms skola och förskola och organiseras inom Kärleken. Förskolan
ersätts av en förskola i centrala Halmstad. Paviljonger byggs vid Stenstorpsskolan till
augusti 2014. Frennarps skola och fritidshem för F–3 organiseras i stället i Slottsjordsskolan
och byskolan byggs om för fem förskoleavdelningar.
Det andra alternativet innebär att paviljonger byggs vid Stenstorpsskolan, men även att
Holms skola anpassas och byggs om och att två avdelningar förskola läggs i paviljonger i
Holm. I Frennarp byggs byskolan om och till för att inrymma årskurs F–3. Förskolan
Spinnrocken flyttas för att ge skolan mer plats och precis som i alternativ 1 byggs fem
förskoleavdelningar.
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För S-gruppen i nämnden är valet enkelt.
– Frennarps byskola ska vara kvar. Vi yrkar dessutom att skolan inte bara får vara kvar utan
att vi bestämmer oss för att utveckla den till en F–6 skola, säger Krissi Johansson, vice
ordförande i bun.
Från avvecklingshot till löfte om utveckling alltså.
– Det kommer att kräva en del förändringar och att investeringar tidigareläggs, men vi
menar allvar. Vi måste se över skolan på lång sikt. Det handlar om barnens skolgång och
trygghet. Det här har gått i långbänk alldeles för länge.
Alternativ 2 i kombination med Socialdemokraternas nya yrkanden kostar mer än alternativ
1.
– Men vi måste se vad som är bäst för barnen. Vi vet att många barnfamiljer bosätter sig i
Halmstads centrala delar. Snart kan Slottsjordsskolan också vara för trång och vilka får då
flytta på sig? Förmodligen Frennarpsbarnen igen eftersom de inte kommer från närområdet.
Sådant vill S-gruppen redan nu förebygga.
– Det vore verkligen ett misslyckande från kommunens sida.
S ser att framtida bostadsbyggen på Slottsmöllan garanterar behovet av en skola i Frennarp
även kommande år.
– Vad gäller den akuta bristen på förskolor yrkar vi att investeringar tidigareläggs.
Kommunens nämnder måste prestigelöst samarbeta om lämpliga platser för nya avdelningar.
Vi sträcker ut en hand till femklövern här.
Exempel på lämpliga platser är, enligt S, vid Lundgrens gjuteri, Övre Furet, Frennarps
förskola och Laxöns förskola.
– Men vi vill ha platsbyggda avdelningar. Inte bara paviljonger, säger Krissi Johansson.
Åsa Montan
am@hallandsposten.se

http://hallandsposten.se/nyheter/halmstad/1.2765176--gor-frennarp-till-en-f-6-skola-?... 2014-01-27

