Interpellation till ansvarigt kommunalråd i Norrköpings kommun
Stängningen av Jasminskolan
Under förra året blev Skolinspektionen varse att allt inte stod rätt till på Jasminskolan vilket
ledde till stängningen av skolan den 19 mars i år. Mycket av klagomålen handlade om
bristande trygghet och studiero för eleverna. Redan i mars 2012 visade det sig att det fanns
allvarliga brister i rektorns ledarskap och i kvalitén på undervisningen efter att en inspektion
genomförts. Enligt uppgift saknade den anställda rektorn såväl utbildning som erfarenhet för
sitt uppdrag.
Elevernas kunskap följdes inte upp, lärare byttes ut alldeles för ofta och skolledningen
tillmötesgick inte elevernas olika behov. I en av inspektionens alla rapporter framkom det
dessutom att elever känt sig tvingade att be fredagsbön i skolans tillhörande moské. Man kan
tycka att alla dessa brister är så pass allvarliga att skolan borde ha stängts direkt men skolan
fick till den 28 september på sig att åtgärda problemen för att slippa stängning. Trots det
åtgärdades inte problemen.
Jasminskolan bedrivs av ”Sommarens ekonomisk förening” som ”har till ändamål att främja
medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva: Förskola, förskoleklass, grundskola,
gymnasium och äldreomsorg.” De sysslar även med gruppresor till olika muslimska länder
samt agerar begravningsbyrå och vigselförrättare.
Friskolan kan klassas som en somalisk och mer radikal muslimsk skola kopplad till Islamskt
Kulturcenter som vill bygga en fullskalig moské med tillhörande minaret i Hageby. Under 14
månaders tid har skolan, trots alla brister, erhållit närmare 9 miljoner kronor av Norrköpings
kommun. Nästan 2,1 miljoner av dessa var ämnade som strukturstöd att användas till
somaliska barn som är extra krävande.
Den ekonomiska förening som driver skolan har förutom detta fått ersättning från
arbetsförmedlingen för anställning av långtidsarbetslösa. I samband med stängningen fanns
där totalt fyra personer anställda genom nystartsjobb och en person som var
lönebidragsanställd.
Skolinspektionen har granskat skolans elevantal och flera namn som granskats verkar
överhuvudtaget inte vara elever som går på skolan. Det anslag man fått till de särskilt
krävande eleverna tycks inte heller ha använts för sitt rätta ändamål. Personallistan som
redovisades under 2012 var felaktig och efter begäran fick skolinspektionen inte någon
komplettering av vare sig personal- eller elevlistor. Detta, i kombination med andra oklarheter
i skolans verksamhet gör att det dessvärre även finns misstankar om ekonomiska
oegentligheter.
Med hänvisning till ovanstående undrar jag:
1. Genomgick kommunen någon form av kontroll av hur skolan sköttes, människosyn
eller hur eleverna behandlades innan utbetalning?
2. Vad avser kommunalrådet göra för att kommunen i framtiden inte ska göra misstaget
att betala ut stora summor pengar till liknande föreningar i framtiden?
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