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Synpunkter framkomna vid dialogmötet i Hunnebostrand 2017-12-14 

 
• Hur mogna är våra årskurs 6-elever för att ta ansvaret som krävs för 

högstadiekulturen? 

• Är det meningen att skolremissenskall bli en valfråga? 

• Vilka val har eleverna när det gäller det sociala den lilla skolan. Utanförskap. 

Utsatthet. 

• Likvärdigheten mellan småskolor och lite större skolor utarmas då småskolorna 

”äter” resurser. Kostnaden per elev måste bli högre på småskolorna. 

Arbetsbelastningen blir också väldigt olika för pedagogerna. 

• Pedagogerna får ett större utbyte av varandra då man kan planera och ha 

pedagogiska samtal i större arbetslag. 

• Att behålla lärare och rektorer över tid måste prioriteras för att öka resultaten 

hos eleverna. Att vi skall vara en attraktiv kommun för barnfamiljer bör vara 

grundförutsättning! 

• En större skola kan ge mer valfrihet för eleverna och flexibilitet för lärare och 

rektorer. Tror att eleverna kan gynnas av att gå på en större skola både 

kunskapsmässigt och socialt. 

• Saknas undersökning i rapporten om hur tryggheten för barnen förändras vid 

större skola. 

• Inflyttning som vi har haft med nyanlända med mera det måste vi väl ha koll på 

att kunna ta emot. Svårt att starta en skola igen! 

• Bovallstrandskolan utnyttjas nästan till max. 70 elever av max. 80. Positivt. 

• Trygghet för barnen i första rummet. Lärarna i nästa skede. 

• Hela kommunen skall leva! Skolan får lov att kosta pengar. 

• Varför skall eleverna flytta? Mobil lärarkår till exempel ”kringresande 

språklärare”. Pedagogisk utmaning vid överlämnandet mellan mellanstadiet och 

högstadiet. 

• Lyft blicken. Större perspektiv för att öka attraktiviteten. Ökad inflyttning/ nära 

pendling. 

• Se till skolans roll i en aktiv utveckling av de mindre orterna. Hela Sotenäs 

måste få leva. 

• Viktigt att få bli sedd. 

• Vissa människor, elever, lärare, föräldrar, behöver småskalighet. Större 

flexibilitet i skolskjuts (eventuellt skoltider för att möta detta) och fritt skolval 

för att få föräldrar att aktivt våga välja skola. 

• Alla partier borde enas om ett spår för att det ska bli hållbart på sikt. 

• Lämna till fritids kan bli långt att åka om en F-9skola. 

• Viktigt att den totala kommunekonomin beaktas. 

• Är Todderöds skola såld? 

• &-9 skola där årskurs 6 läraren följer med och kan fortsätta sitt arbete med 

kursplan och betyg. Samtidigt ges möjlighet till moderna språk, bra utrustade 

No-salar (fysik, kemi, biologi, teknik) till exempel.  


