Interpellation till ansvarigt kommunalråd i Norrköpings kommun
Kommunens vanskötsel av elever och gemensamma resurser
En sekt som styrs med hjälp av hot och hård social kontroll, där det råder kaos och kalabalik. Så
beskriver tidigare anställda och föräldrar den friskola i Norrköping som idag (per elev) får mest pengar
i extrastöd av kommunen.
Kunskapsljuset har fått totalt 23 miljoner kronor i extrastöd under sju år, och dessa pengar utgör en
fjärdedel av Kunskapsljusets samlade budget, enligt SVT:s uträkningar. Det vore riktigt illa om det var
så att man under kommunens kontroller missat alla brister, men faktum är att Norrköpings kommun
fram till i januari inte ens hade besökt eller kontrollerat Kunskapsljuset på tolv år – trots att tidigare
anställda (utan gehör) slagit larm till kommunen. Vid det aktuella besöket i januari hade man inte
heller brytt sig om att se vad de specifika extrapengarna hade gått till. Det är inte bara förkastligt, det
är från kommunens sida ren och skär vanskötsel av såväl våra barn som våra gemensamma tillgångar.
Andelen lärare med pedagogisk examen låg under föregående år på 31 procent (samtidigt som
rikssnittet låg på 82 procent) och nu har såväl tidigare anställda som föräldrar varnat för den dåliga
kvaliteten på undervisningen och arbetsmiljön. Som lärare har man efter en rad uppsägningar bland
annat plockat in tidigare kökspersonal och busschaufförer som inte klarat av det svenska språket så
bra. Skolan råkar ligga på 35:e plats från botten av nära 5000 grundskolor, enligt skolverket. Vittnen
har dessutom, som bekant, pekat på slagsmål och bråk i skolan, mellan såväl elever som lärare.
Allt detta sker samtidigt som kommunstyrelsens främsta representanter säger: ”Det går bra nu”.
Med hänvisning till ovanstående önskas ansvarigt kommunalråd svara på följande:
1. Hur kan kommunen dela ut så mycket pengar till en starkt kritiserad skola med dåliga resultat
och som dessutom inte haft en enda kontroll på 12 år?
2. Vad avser kommunledningen göra för att förhindra att historier som denna upprepas igen och
är det inte dags att verka för en stängning av den aktuella skolan?
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