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Barnen på Frennarp ska räddas
DEBATT HP 25/1.

Skolverket har sagt sitt. Byskolan är en väl fungerande skola enligt Skolverkets granskning.
Det finns ett stabilt elevunderlag i området och skolan är mycket uppskattad. Våra barn har
en lugn och trygg miljö där dessutom personalförändringar har varit obefintliga.
Transporter och säkerhet påverkas. Ur miljösynpunkt är det oacceptabelt att transportera
barn bort från Frennarp samtidigt som förskolebarn transporteras till Frennarp. Det är bättre
att förflytta bokbussar, enstaka pedagoger och hela klasser till slöjd och idrott någon gång i
veckan, än att en stor grupp föräldrar dagligen transporterar sina barn till och från fritids och
skola på Slottsjord. Ur säkerhetssynpunkt är detta ett förkastligt förslag. I dag går och cyklar
våra barn till sin skola. Går förslaget igenom kommer våra barn att dagligen utsättas för
risker då många skall ta sig på farliga vägar i rusningstrafiken. En annan säkerhetsaspekt att
ta hänsyn till är brandsäkerheten som har ifrågasatts i media.
Fritidsverksamheten påverkas. I dagsläget går cirka 270 barn på fritids på Slottsjordskolan.
Vid en eventuell flytt av barnen på Frennarp ökar siffran till cirka 370 barn. Är detta utrett?
Finns det plats till alla?
Byskolan är bra för Frennarp. Vi är enade om att Frennarps byskola ska vara kvar. Vi har
visat på Stora torg, då 250 personer manifesterade och släppte ballonger. Vi har visat på hur
trafiksituationen skulle se ut på Slottsjord om våra barn ska gå där. Vi har samlat in över
2300 namn.
Från förvaltningens sida har man med emfas hävdat en väg att gå då ett enda förslag
presenterats. Som Frennarps föräldragrupp befarat består förvaltningens risk- och
konsekvensanalys av felaktigheter och en starkt vinklad bild av verkligheten. Man räds inte
att glida på sanningen. Man har gjort en subjektiv bedömning av situationen. Man hävdar
nackdelar med Frennarps byskola och fördelar med Slottsjordskolan. Inga fel och brister har
framkommit som kan ligga till grund för en nedläggning av byskolan. Känslan är att
tjänstemännen ska driva igenom sitt förslag oavsett rimlig grund eller inte. Är Frennarps
byskola startskott för nedläggning av de mindre skolorna?
Ge i stället förvaltningen i uppdrag att hitta hållbara och långsiktiga lösningar med barnens
bästa framför allt. Vi i föräldragruppen har presenterat ett antal förslag på lösningar för
tjänstemän och politiker. Ekonomi finns då vi i kommunen redovisade ett överskott på 200
miljoner kronor 2013. Lösningar finns om bara viljan finns.
Vi vill behålla vår skola på Frennarp.
Frennarps föräldragrupp, genom Henrik Östlund
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