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Hej vi har tagit del av dagordning för sammansträde samt bilagor som ligger till grund för
beslut på onsdagens BUN möte 2017-03-01.
Vi i Blåsmark har synpunkter på det underlaget.
Vi förväntar oss att ni lägger till det som underlag för beslut.
Yttranden om Strukturplan Södra området och det beslutsunderlag som ligger till grund för
BUN möte på onsdag
Vi önskar att ni tar till er detta och ger oss en chans!
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Yttrande angående underlag för beslut gällande Blåsmark skola
I det material som är sammanställt gällande Blåsmark skola, finns det mycket som fortfarande
är oklart.
De politiker vi har pratat med har varit tydliga med att de villha korrekt information då ett
sådant här stort beslut ska fattas.Vi tycker också att det är av största vikt att informationen och
underlaget är korrekt.
Vi anser dock att det är en del information som saknas men även en del information som är
felaktig.
- Vi ser att det finns tydliga tveksamheter i beslutsunderlaget gällande sammanställning
tjänster och kostnadsberäkningar, detta måste redas ut och verifieras och se till att det görs en
objektiv sammanställning för detta. Vi ser även att man med en omfördelning mellan
klasserna kan få ihop tjänsterna och den ekonomiska delen. Beräkningarna som är gjorda för
antal barn, tjänster och skolpeng är överdrivna och delvis felaktiga.
- I det underlag som tagits fram för beslut på onsdag, sammanställer man yttranden som
kommit in som remissvar till det angivna förslaget. Där framgår det att man tycker att det vore
vanskligt att ta hänsyn till den statistik som lyfts angående de betyg som barn i Blåsmark haft
i jämförelse med barn i andra skolor. Vi föräldrar tycker att detta räcker som komplement till
alla de studier som visar att mindre skolor är fördelaktigt. Vi tycker också att det borde skapa
intresse hos utbildningsförvaltningen att utreda saken vidare istället för att det avfärdas. Vi
uppfattar det som nonchalans.

- I sammanställningen om yttranden i beslutsunderlaget så är information om vad LPR
tycker bristfällig, de menar att skolor på landsbygden har ett starkt symbolvärde och står för
mycket mer än vad den gör i centralorten. Skolan har betydelse för att få barnfamiljer att flytta
in till en by mm. De tänker på tryggheten och närheten för de yngsta eleverna. I sådana här
beslut borde man ge samhällsbyggnads uppdrag att ta fram en fördjupad risk och
konsekvensanalys.
- Uträkningarna gällande Skolskjuts från Blåsmark till Bergsviken är gjord utifrån att de ska
åka buss. Det kan omöjligt vara så att de barn som idag har skolskjuts på grund av att vägen
genom Blåsmark klassas som farlig,ska stå och vänta på en buss på samma väg?
Det är inte rimligt att lågstadiebarn ska åka buss den sträckan och då menar vi att en
beräkning även bör göras på vad det kostar för samma barn att åka taxi. Den bör bli
högre än den redovisade summan.
- I materialet finns även en del argument till varför det inte skulle vara möjligt att behålla åk 4
ett år till i Blåsmark. Vår fundering är, hur det kan vara möjligt att ha den lösningen på
Klubbgärdsskolan? Där har dom behållit 4:an och till och med 5:an som en lösning på att dom
inte ryms på Pitholmsskolan. Om det går att göra tillfälliga lösningar där bör det rimligtvis gå
även i Blåsmark.
- På mötet i Blåsmark tog vi upp att det kanske kunde vara möjligt att frivilliga pensionärer i
byn kunde ställa upp och vara rastvakter för att avlasta lärarna då detta med avsaknad av egen
rast upplevdes som ett problem för lärarna.
Den information vi fick då var att detta inte var möjligt, på grund av att de inte omfattas
av någon försäkring? Frågan vi ställer oss här är hur det kan vara möjligt att ta hjälp
av pensionärer till läxhjälp på fritids på Sjulnässkolan?
- Även uträkningen gällande Skolskjuts av barnen från havsbadet har en del frågetecken.
Det står att Skolskjuts till Blåsmark skulle innebära en merkostnad mot att skjutsa dom
till Pitholm? Vi kan i uträkningen bara hitta siffror på vad det kostar till Blåsmark. Det
intressanta är ju inte att veta vad det kostar till Blåsmark utan i såna fall hur mycket mer
det kostar vilket inte framgår i uträkningen.
- När det gäller de elever som är aktuella för att integreras i någon av kommunens skolor så
var det idag 3 elever vid strömnässkolan som var aktuella. Det utökas kontinuerligt, i våras
var det på havsbadet 24 st och 19 stkom tillbaka efter sommaren, vilket talar för en hög
procentuell beläggning.
Då prognoser används flitigt i många andra sammanhang så anser vi att det är rimligt att
man gör det även i detta fall. Ta fram en prognos som talar för hur många barnsom till
hösten är redo att integreras!? Då språkslussen är under en begränsad tid så bör det vara
en hel del barn som till hösten ska ut i skolorna eftersom att de flesta harvarit i Sverige
en tid nu.
Förberedelseklass är normalt 1 år, vilket talar för att det inom kort kommer finnas fler
barn.

Gör vår skola till pilotskola för detta, När ett barn fått PUT och flyttas kan man ta emot
ett nytt barn.
Visst är det så att det inte går att säga vilka eller hur många som kommer tillbaka till
Piteå till hösten, men oavsett om samma barn kommer tillbaka eller om det kommer
barn som har varit placerade någon annanstans i Sverige, så bör det rent teoretiskt vara
så att det är ganska många som ska ut i skolorna.
- Det framgår av underlaget att man kollat upp glesbygdsstöd. På mötet i Blåsmark lyftes en
fråga om att det kan finnas bidrag att söka för drift av skola på landsbygd, så kallat
landsbygdsstöd. Är även det kollat?
- Det saknas information gällande om det finns plats för våra barn i Bergsviken i den form
som är idag? Vi vet att bergsviksområdet expanderar successivt. Det vore olyckligt att flytta
våra barn innan man säkerställt detta.Finns risken att våra barn skapar för stora klasser?
Ett korrekt underlag och ytterligare utredning på ovan nämnda punkter, anser vi är ett måste
innan man överväger att fatta beslut i skolfrågan gällande Blåsmark.
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