Hej Barn och Utbilningsnämnden i Piteå,
Hej Kommunfullmäktige i Piteå,
Hej Förvaltningschef i Piteå,
Hej Pite Tidningen,
Hej NSD,
Hej Norrbottenskuriren,
Hej Aftonbladet,
Hej Expressen
Jag heter Stefan Johansson och bor i Blåsmark.
Vi är precis hitflyttade från Tyskland, och vi valde Blåsmark i första linje för att byn har en
skola.
Jag vet att mötet äger rum nu på onsdag där ett beslut skall tas om nu skolan får vara kvar
eller inte, men jag ber er att skjuta upp detta möte.
Jag anser att det inte går att ta ett beslut p.g.a. de siffror som ni har tagit fram (och som till
stor del inte heller stämmer efter nogranna kontroller).
-Se några punkter nedanNi skickade ut en remiss som avsåg det pedagosiska arbetet i en liten skola. Ni poängterade
att det absolut inte har med ekonomi att göra.
Remiss-svaren bevisade motsatsen och vi kunde bevisa att småskolor, samt "b-skolor" (1-2:or,
2-3:or t.ex.) uppvisar ett bättre resultat än större skolor.
Vi visade även på att Blåsmarkselever uppvisar ett högre betyg på högstadiet än många av
deras klasskompisar.
Blåsmarksskolan stod sig riktigt bra i många jämförelser.
Nu säger ni 9 dagar före ett beslut skall tas att det handlar om ekonomi, och vi har knappt
någon tid att visa på att det faktiskt går.
Jag vill och näst intill kräver att detta läggs ut på remiss, denna gång med tyngdpunkt på det
ekonomiska, och att ni faktiskt ger oss en ärlig möjlighet att kunna reagera.
Det känns nästan som att det är planerat, och det är väl bl.a. det som gör så många här på
landsbygden så upprörda.
Ge oss en ärlig chans att behålla vår skola.
Ge oss en ärlig chans att kunna utveckla Blåsmark, samt Landsbygden.
Vänligen använd korrekta siffror när ni tar såna här beslut som faktiskt berör hela byn och
mer därtill.
BUN - vänligen kasta inte ut reportrar från möten som vill skriva om denna pinsamma
nedläggning och ifrågasätta ett undermåligt arbete!
Hälsningar
Stefan Johansson

