Motion om att införa aktiva och obligatoriska

skolval för grundskolan

Sundsvalls elever har rätt till en fullvärdig utbildning och en skolmiljö de känner sig trygga i. Hur barn tar in
kunskap och vad som får dem att känna sig trygga skiftar mellan olika individer. Därför har det fria skolvalet
kommit att bli viktigt. Elever och föräldrar får möjlighet att själva välja den lärmiljö som passar.
Som huvudmän för skolan i Sundsvall är det inte vår uppgift att vara operativa
verksamhet mer än den andra. Vårt ansvar är att ha eleverna i fokus.

skolchefer

och gynna någon

Alltid och utan kompromiss är det barn och ungas möjligheter till en bra framtid som ska komma först. Eleverna
ska ges förutsättningar att nå sin fulla potential. Grundskolan är den viktigaste delen för att ett barn ska få en
bra start i livet. Där kan förutsättningar som inte finns hemifrån jämnas ut, integration möjliggöras och den egna
personligheten utvecklas.
Segregation i skolan beror framför allt på bostadssegregationen.
Institutet för arbetsmarknads- och
utbildningspolitisk
utvärdering, IFAU, menar att boendesegregationen
förklarar mer än fyra femtedelar av
skillnaderna mellan skolor. Därmed skapar det fria skolvalet en möjlighet att blanda upp elever från olika
områden. Det fria skolvalet har funnits sedan början av gO-talet och frågan är inte hur vi ska begränsa det utan
hur det kan komma fler till gagn.
Det finns kommuner i Sverige som jobbar för den utvecklingen. I såväl rödgrönt styrda Botkyrka som i borgerligt
ledda Nacka gäller obligatoriska och aktiva skolval till grundskolan. Det har gett mycket positiva resultat för
integration och jämlikhet.
Valfriheten bör omfatta alla elever i Sundsvall och att göra ett aktivt val av grundskola bör bli obligatoriskt i
kommunen. När alla elever gör ett aktivt val av skola kan diskussionen om vem som driver den äntligen
försvinna. Då kan vi från politiken istället lägga all kraft på att ta fram riktlinjer för vilka ambitioner vi har för
framtiden. Vi kan ställa oss frågor om vilka indikatorer som är rimliga, hur vi följer upp resultat och hur vi får alla
elever att känna sig sedda.
Den här motionen syftar till att lyfta blicken från det som är en detalj, vilken huvudman
verkligen är viktigt; kvaliteten på utbildningen.
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införs i Sundsvalls

genom Elin Nilsson

kommun

en skola har, till vad som

