
Borås stad lämnar landsortsskolorna att dö 

Under paragraf tio i den svenska skollagen står det att ”I all utbildning och annan verksamhet 
enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt”. Finns det någon annan lag 
som det bryts mot lika rutinmässigt fullkomligt ostraffat? 

På Äsperedskolan har vi föräldrar under flera år sett på medan våra barns chanser till en vettig 
utbildning stadigt försämrats. Dels är det svårt att rekrytera lärare till Borås stad på grund av det 
svaga löneläget, inte minst för småskolorna i kransorterna. Dels är arbetsmiljön nu så pressad att 
det är svårt att behålla de duktiga lärare vi har, då de antingen bränner ut sig, byter jobb eller 
både och. För barnen leder de ständiga vikariebytena och bristen på resurser till instabilitet, 
otrygghet och försämrade möjligheter till lärande. 

I skollagen står också att ”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn 
och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt”. Formuleringen 
känns närmast som ett hån då det på Äsperedskolan är flera elever som är i desperat behov av 
extra stöd men inte får det. Nu har dessutom vår enda speciallärare slutat och eftersom Äspered 
drog en nitlott i kommunens omorganisation och framöver måste dela speciallärare med två 
andra skolor lär tjänsten inte bli lätt att fylla. Det är inte svårt att förstå att det inte bara är eleverna 
med diagnoser som exempelvis ADHD och dyslexi som blir lidande när de ska inkluderas i 
undervisningen i klassrummet utan att få det individuella stöd som de behöver och har rätt till. 
Arbetsmiljön blir också ohållbar för resten av klassen, för att inte tala om arbetsbördan för läraren 
som omöjligt kan räcka till för alla. 

Istället för att utgå ifrån barnens bästa, verkar det som att politikerna i Borås stad medvetet låter 
småskolorna förfalla för att spara pengar. Bland annat genom att driva igenom en ny 
resursfördelningsmodell som missgynnar landsbygdsskolorna och minska det riktade bidraget. Vi 
vet också att det finns krafter i grundskolenämnden som verkar för att småskolorna ska stängas 
och att eleverna istället ska bussas in till nya, stora skolor i Borås. Vi anser att en sådan lösning 
vore katastrofal både för barnen och för vår ort, som riskerar att dö utan sin skola. 

Vi vill i stället att Borås stad: 

• Genomför särskilda lönesatsningar på lärare på små orter för att stärka de mindre skolornas 
konkurrenskraft. 
• Återställer det riktade bidraget till skolor på små orter till 700 000kr. 
• Säkerställer att barn med särskilda behov får det stöd som de behöver. 
• Prövar innovativa grepp för att öka vuxennärvaron i skolan, till exempel genom att ta in 
mentorer eller assistenter som kan avlasta lärarna. 

Den 1 januari blev FN:s barnkonvention lag i Sverige. Precis som skollagen slår 
barnkonventionen fast att myndigheter som ansvarar för barn alltid måste utgå från barnets bästa 
och se till att det finns tillräckligt med personal för att säkerställa barnets välfärd. Om Borås stad 
har någon ambition att följa såväl skollagen som barnkonventionen och se till att hela kommunen 
lever – inte bara centralorten – behöver våra ledande politiker ändra kurs. 
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