Motion om att återgå till F-6-skolor
Bakgrund: För drygt tio år sedan togs beslutet att vid kommunens skolor överföra årskurs 6 till
högstadiet. Sedan ett flertal år tillbaka har det funnits en diskussion om och folklig opinion
kring att återföra 6:orna till respektive mellanstadieskola. 2018 tog dåvarande humanistiska
nämnden beslut om att fortsätta utreda möjligheten att flytta tillbaka kommunens sexor till
mellanstadiet (www.st.nu). Av de berörda skolorna kvarstår samtliga tidigare F-6-skolor
(Torpshammars skola, Ljungaverks skola och Björkbackaskolan) än idag som F-5-skolor - i skrivande
stund är det 2020 och vi ser fortfarande inte någon tendens att försöka flytta tillbaka 6:orna till
ursprungsskolorna.
Motivering: Vi ser framförallt fyra starkt vägande skäl till att 6:orna snarast möjligt ska återgå till
mellanstadiet i sina ursprungsskolor. Det första är det kanske mest uppenbara: vid 11 års ålder är
man inte mogen att gå tillsammans med högstadieelever. Dessa barn behöver få ett år till på sig att
mogna i sin lugna, trygga och vana skolmiljö innan de kastas in i en tonårsvärld de inte har hunnit
förbereda sig för och växa in i. Många barn mår uppenbart dåligt av att tvingas mogna för tidigt och
för snabbt.
Det andra skälet är att genom att återföra 6:orna till sina ursprungsskolor skulle vi ge tillbaka lite
livskraft till de byskolor som genom att bli F-5-skolor dränerades på densamma. Flera av byskolorna
inom kommunen kämpar idag med sviktande elevunderlag. Detta beror inte enbart på
befolkningsminskning utan givetvis är en grundläggande orsak att man valde att flytta 6:orna till
högstadieskolorna. Vi anser därför att årskurs 6 ska tillbaka till de byskolor där de hör hemma.
(Platsbrist är inget argument då åtminstone två av de aktuella skolorna har möjlighet att göra plats.
Björkbackaskolan kan möjligen vara problematisk i sammanhanget, men det finns överhuvudtaget
inget som säger att återgången måste ske på alla skolorna samtidigt. Börja med att flytta tillbaka
årskurs 6 där det finns plats så kan rätt tillfälle inväntas på övriga skolor.)
Det tredje skälet är att om barnen får ett år till i lugn och ro kommer detta att medföra att fler väljer
kommunala skolor istället för friskola, vilket får positiva ekonomiska följverkningar.
Det fjärde skälet är ganska uppenbart och avser betygssättningen. Det är betydligt enklare och mer
rättvisande om en lärare som har haft eleverna under flera år tidigare sätter det första betyget i 6:an
än om detta ska göras av en lärare som just har lärt känna eleverna.
Det är nu ett antal år sedan diskussionen om att återgå till f-6-skolor påbörjades. Vi vill se att en
återgång realiseras. Barnen har inte tid att vänta längre.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi på
att Ånge kommuns F-5-skolor snarast återgår till att bli F-6-skolor.
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