Interpellation till ansvarigt kommunalråd i Norrköpings kommun
Kommunens prioriteringar inom skolan
Trots stora besparingar och stängda skolor görs ett flertal investeringar i skolan som i dessa svåra
ekonomiska tider kan tyckas märkliga. Det är bra med förbättringar, men plånboken tar slut vid en
punkt och trots ökade anslag till skolan i 2013 års budget kan man förvånas över vissa prioriteringar
av resurserna. Det är viktigt att man, utan att vara dumsnål som att erbjuda elever dålig skolmat, är
noga med hur pengarna spenderas och samtidigt visar hänseende till alla de lärare som berörs av
förändringarna.
Kommunens skolor köper i dagsläget in stora mängder dyra datorer av märket Macintosh. Böcker
och skrivare har redan börjat plockas bort från skolorna och ska överhuvudtaget inte användas i
framtiden. Norrköpings kommun har slutit avtal med TÄNK OM som är ett koncept av
rektorsakademien och apples skolåterförsäljare. TÄNK OM ifrågasätter både vetenskap och
akademisk kunskap och på grund av avtalet måste berörda lärare utbildas hos just dem och ingen
annan. Information till lärare om TÄNK OM har uteblivit.
Samtidigt som allt detta sker har materialkostnaden per elev sänkts till 30 kronor per termin och
skolmaten har blivit så dålig att eleverna inte/knappt äter den. Detta medför bland annat sämre
skolresultat och mängder med bortslängd mat.
Med anledning av ovanstående önskar jag ställa följande frågor:
1.
Är det rimligt att kommunens skolor, i dessa tider, köper in nya och dyra datorer från
apple och därmed även ställer krav på att också bekosta utbildning för dessa till lärarna?
2.
Har lärarna i Norrköpings skolor fått säga vad de tycker om dessa satsningar och i
sådana fall på vilket sätt har deras åsikter spelat någon roll?
3.
Kommer det även i framtiden att erbjudas support till lärarna och vad beräknas det i
sådana fall kosta?
4.
Har lärarna någon möjlighet att bedriva undervisning som förr eller kommer de att
tvingas anpassa sig till att bedriva undervisning utan böcker eller möjlighet till att skriva ut
papper?
5.
Kommer det inom en snar framtid att ske någon form av förbättring av skolmaten så
att eleverna börjar äta den igen?
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