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SKOLNÄMNDEN

Re geringskansliet

103 33 STOCKHOLM

Begäran om medgivande av entreprenad

SAMMANFATTNING

Sala kommun begär härmed att få lägga ut undervisningi moderna språk på

entreprenad från  2018-07-01.  Denna begäran grundar sig på Skollagen 23 kap.  5  §.

Sala kommun avser, om regeringen så medger, använda entreprenad för att årskurs

6  på de skolor som ligger på landsbygden ska få undervisning i  moderna språk.

ORGANISATIONEN  FÖR  SALA KOMMUNS SKOLOR

Sala kommun har en F—3—skola, elva F—6-skolor och två 7-9-skolor. De två

högstadieskolorna och fyra F-6-skolor ligger i tätorten, de övriga skolorna ligger

runt om i kommunen.

SALA KOMMUNS BEDÖMNING  FÖR  TÄTORTEN

Skolorna i tätorten kommer klara att ha egen, klassrumsbaserad undervisningi

moderna språk. Skolorna samarbetar två och två för att få lämplig storlek på

grupper.

Hur blir det då för ytterskolorna?

LANDSBYGDSSKOLORNA  OCH  MODERNT SPRÅK

Antal elever i åk 6 till hösten samt avstånd till tätorten för F-6-skolorna utanför

tätorten:

SKOLA Elever åk  6  ht -18 Avstånd

Kila skola , ' .  - ‘ ' ' ' 15 .  '8 km

Varmsätra skola  I I  _ 13 10km

Ran‘sta skola . , . . '  __ 15 '  14'km

Hedens-skola 7 18 km

Västerfärnehoyskola . .' 13 23 km

Kilbo skola  ' ' '  16 24 km

Möklinta kvrkskola ' '4.  . : 24km.

Egna grupper

Detta är inte möjligt för ytterskolorna att ha egna grupper på skolorna. Elevantalet

är för lågt.

Bussning till tätorten eller andra ytterskolor

Vi har även sett över möjligheten att eleverna vid ytterskolorna bussas till tätorten

eller till någon annan ytterskola. Sådan bussning sker i viss utsträckning idag främst
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för slöjd och hemkunskap, men även för idrott.Till exempel åker Hedens skola och

Kilbo skola till Västerfärnebo. Kunde moderna språk läsas  i  anslutning till detta?

Sala kommun har funnit att det inte är möjligt för dem av följande skäl: 1/De två

andra skolorna åker till Västerfärnebo på olika dagar, och man kan inte lägga båda

skolorna på samma dag, för då räcker inte specialsalarna till. 2/ Eleverna skulle

nödgas ha all veckans språkundervisning vid ett tillfälle [80 minuter i ett pass],

vilket Sala kommun inte bedömer som pedagogiskt gynnsamt för nybörjarspråk.

3/ Elevantalet blir ändå för litet för att det ska bli funktionella grupper i franska.

Följden skulle alltså bli att landsbygdseleverna skulle diskrimineras genom atti

realiteten inte få läsa franska [vilket de får i tätorten).

Om man i stället tänker sig att eleverna skulle bussas på ännu en dag (eller två

dagar), tillkommer dels själva bussningen, vilken är en ansträngning, men framför

allt att ramschemat inte medger att eleverna förlorar tid. Det av Sala kommun

upphandlade bussystemet kräver att skolornas scheman håller sig inom vissa ramar.

Detta ramschema är redan idag ansträngt, och det är mycket svårt eller omöjligt att

påverka det existerande schemat, ändringar får följ dverkningar i hela Västmanlands

kollektivtrafiksystem. Så en ytterligare utökning av skoltiden är inte möjligt utan

mycket god framförhållning. (Om till exempel timplanen för grundskolan ska utökas,

behöver alltså en landsbygdskommun som Sala besked knappt ett år i förväg om

utökningen ska gå att genomföra.)

Naturligtvis går det att förlänga Skoldagarna genom. att sätta in fler bussar, men att

sätta in en buss en dag i veckan kostar ett avsevärt belopp. Det går inte enkelt att

beräkna totalsumman för detta, men när vi av annan anledning inför ht -18

övervägde att ordna en senare busstur en dag i veckan för en skola, fick vi offerten

100 000 kr. Härvid ska man då betänka att en del skolor har flera busslinjer. Detta

är inte ekonomiskt försvarbart.

Delsammanfattning för landsbygdsskolorna

Sammantaget gör därför Sala kommun bedömningen att det inte är framkomligt att

bussa landsbygdsskolornas barn, varken till tätorten eller till andra

landsbygdsskolor. Det går inte heller att ha egna grupper på skolorna. Det alternativ

som återstår är ijärrundervisning.

Om kompetensläget

Sala kommun har undersökt komp etensläget, och funnit att det inte finns någon

lärare behörig i moderna språk på F-6-skolorna. Vi kommer likväl efter bästa

förmåga på skolorna i tätorten starta undervisning med de lärare som finns

tillgängliga.

Här kan också nämnas att vi naturligtvis övervägt möjligheten att använda

språklärare från högstadiet. Men till hösten har de lika mycket språk på högstadiet

som innevarande läsår, så deras tjänster är fulla ändå, och det är inte god

personalpolitik att skapa tjänster med ambulerande tjänstgöring. Vi har i vår

kommun lärare som sökt sig till oss just för att komma ifrån sådant.
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Om fjärrundervisning

Fjärrundervisningi moderna språk är lagligt inom den egna organisationen. Vår

kompetensinventering har dock givit som resultat att det inte på någon F-6-skola,

vare sig i tätorten eller på landsbygden, finns någon lärare som är beredd att

genomföra fjärrundervisning i moderna språk,

SLUTSAMMANFATTNING

Den utifrån förutsättningarna enda rimliga lösningen är att för ytterskolorna lägga

ut undervisningen i moderna språk på entreprenad, varför vi med anförande av

angivna skäl härmed begär tillåtelse att göra detta.

På uppdrag av Skolnämnden i Sala kommun

går “9L3.
Peter Molin

Ordförande

Föredragande i detta ärende har varit  Jakob  Fjellander, handläggare skoljuridik
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