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Anders Erikssons information om skolan vid FUNQ samhällsinformation lördagen 29 febr. 
Mina budskap kan sammanfattas så här: 
 
Den politiska majoriteten i barn- och ungdomsnämnden, har för avsikt att behålla och 
utveckla alla skolor i Nyköpings kommun. Det är vi helt eniga om. Vi ser dock utmaningar 
som gör det lite svårare för oss att försvara denna ståndpunkt över tid. 
 
Det måste bli FLER elever i klasserna, inte tvärtom. När skolan har mellan 6-8 elever i varje 
årskurs, kan inte likvärdig kvalite garanteras. Lösningar för t ex elevhälsa, social utveckling 
för eleverna och kompetensförsörjning, kan riskera att bli svårfunna, då inte tillräckligt med 
skolpengar genereras. 
 
Vi ser och hör också, att eleverna väljer andra skolor, innan man gått färdigt åk 4-6 i t ex 
Nävekvarn. Orsaken är ofta att man vill ”undvika att behöva gå på Nyköpings högstadium i 
åk 7”, vilket är dubbelt olyckligt. Dels är ryktet som verkar leva kvar kring den skolan felaktigt 
och dels minskar möjligheten i den skolpengen som försvinner, att utveckla skolan i rätt 
omfattning. 
 
Vi har inför 2020 ökat det s k ”storleksbidraget” med 2,5 msek, vilket hjälper bl a Tunabergs 
skola, Nävekvarn, att skapa viss utveckling. Men trenden i antalet elever måste vändas, för 
att kunna garantera likvärdig kvalite för eleverna i framtiden. 
 
Spontandialogen med åhörarna gav tips om att marknadsföra skolan i Nävekvarn tydligare 
som en ”liten, lugn och naturnära skola, där elever med personlighet och behov som gynnas 
av detta kan hitta sin bästa plats”. Någon föreslog att lansera ett ”ute-skolis”, att jämföra 
med förskolans ”ur o skur”. 
Vi tar till oss tankarna och hoppas att elever och vårdnadshavare, tillsammans med personal 
i skolan, kan lyckas med detta. Vi är med er i den kampen. 
 
Tack för en trevlig upplevelse i brukslokalen och lycka till med allt ni gör! 
 
Anders Eriksson 
Ordförande barn- och ungdomsnämnden 


