
Sjätteklassare föreslås byta skola – 
föräldrar i Stråtjära kritiska: "Man 
krattar för nedläggning" 
 
 

Blivande sjätteklassare i Stråtjära och Mo erbjuds att byta skola när 

språkvalet införs nästa termin. Nu riktar föräldrar i Stråtjära kritik mot 

beslutet och bristen på information. 

– Klart det blir spekulationer, ett möte med hemlig dagordning innebär 

ju att det är något tok på gång, säger Pär Dunderberg, som har barn i 

femman. 
ANNONS 

Under ett föräldramöte på onsdagskvällen presenterades planer på att flytta 

elever i årskurs 6 från Rosenvall, Stråjära och Mo skola. På Rosenvall är det brist 

på lokaler och därför blir det ett obligatoriskt val att byta skola, och då blir 

Bergviksskolan det naturliga valet. 

Läs mer: Sjätteklassare flyttas till Bergviksskolan – trånga lokaler och språkval 

bakom beslutet  

Samtidigt har det skett en lagförändring som gör att det från och med nästa 

termin blir obligatoriskt för årskurs 6 att göra ett språkval. Därför erbjuds 

eleverna i Stråtjära och Mo valet att börja sexan i Bergvik eller stanna kvar.  

http://www.helahalsingland.se/gavleborg/soderhamn/sjatteklassare-flyttas-till-bergviksskolan-tranga-lokaler-och-sprakval-bakom-beslutet
http://www.helahalsingland.se/gavleborg/soderhamn/sjatteklassare-flyttas-till-bergviksskolan-tranga-lokaler-och-sprakval-bakom-beslutet


 
På Stråtjära skola är föräldrar kritiska till att man kan välja att flytta bort i årskurs 6, 
eftersom skolan redan är liten.  
Bild: Markus Norin  

I dag bussas redan eleverna från de två skolorna till Bergvik för hemkunskap och 

slöjd. Att lägga till fler bussresor för att möta kravet på språkundervisning skulle 

kräva både pengar och tid, menar Eva-Britt Hartikainen, tillförordnad 

verksamhetschef för grundskolan i Söderhamns kommun. 

– Det skulle innebära ännu längre skoldagar där åkandet äter massa tid. Vi 
kommer att få jättesvårt att lösa det och det blir både dyrare och ger en sämre 

kvalitet, sa hon till helahälsingland.se efter mötet.  

På Stråtjära skola är man kritisk till hur informationen framförts. De fick bara en 

kallelse till föräldramöte, utan någon riktig förklaring till vad det skulle handla 

om. 

Läs också:  Nämndsordförande om sparkraven i skolan: "Finns inga mer pengar 

att hämta"  

– Som förälder är information a och o, och i just Stråtjära är det ofta något 

negativt det gäller så fort det är möte. Det är en liten skola under ständigt hot. Får 

http://www.helahalsingland.se/gavleborg/soderhamn/sjatteklassare-flyttas-till-bergviksskolan-tranga-lokaler-och-sprakval-bakom-beslutet
http://www.helahalsingland.se/gavleborg/soderhamn/namndsordforande-om-sparkraven-i-skolan-finns-inga-mer-pengar-att-hamta
http://www.helahalsingland.se/gavleborg/soderhamn/namndsordforande-om-sparkraven-i-skolan-finns-inga-mer-pengar-att-hamta


man inte veta något innan blir det spekulationer, säger Ulrika Hedlund, förälder 

på skolan. 

– Klart det blir spekulationer, ett möte med hemlig dagordning innebär ju att det 

är något tok på gång, säger Pär Dunderberg som har ett barn i årskurs 5. 

 
Bergviksskolan får mer elever till hösten.  
Bild: Anders Nordlén  

Bristen på information har lett till onödig oro bland föräldrarna, menar de. 

Varken föräldrar, skolans personal eller politiker i barn- och utbildningsnämnden 

visste om planerna. 

– När man får en dagordning i ett föräldramöte så ska det stå vad det handlar om. 

Nu stod det bara att det var ett föräldramöte. Viktigt för att få igenom det här 

utan att det ska bli bråk är att informera med öppna kort. Inte ens vi politiker i 

BUN visste om det här, säger Jan-Eric Berger (C) som är ledamot i nämnden. 

Läs också: De vill bussa stadselever till skolor på landsbygden: "Måste våga något 

nytt"  

http://www.helahalsingland.se/gavleborg/soderhamn/de-vill-bussa-stadselever-till-skolor-pa-landsbygden-maste-vaga-nagot-nytt
http://www.helahalsingland.se/gavleborg/soderhamn/de-vill-bussa-stadselever-till-skolor-pa-landsbygden-maste-vaga-nagot-nytt


Att det skulle bli dyrare och sämre kvalitet motsätter sig föräldrarna. I stället för 

att barnen ska åka skolskjuts varje dag till Bergvik föreslår de en heldag med 

lektioner där.  

– Om man inte kan få lärare att åka en dag till Stråtjära, gör en dag i Bergvik då 

man kan ha både hemkunskap och språk. Det behöver inte ens vara en heldag. I 

stället för att barnen ska åka till Bergvik fem dagar i veckan så blir det en, säger 

Pär Dunderberg. 

Eva-Britt Hartikainen förklarar att det är en bra tanke med att ha lektionerna 

samma dag, men det är många parametrar som spelar in för att det ska fungera. 

– I den bästa av världar är det jättebra, men vi kan inte garantera att det blir så. 

Det kan handla om tre olika språk, slöjd och hemkunskap, och då är det inte 

säkert att lärare och timmarna rent schematekniskt går ihop, säger hon. 

Att man varit återhållsam med information innan mötet har varit för att alla 

föräldrar ska få informationen från förstahandskällan samtidigt.  

– Någon gång är informationen alltid ny och då var vi mån om att de som berörs 

ska få reda på att det vid och samma tillfälle. För oss var det viktigt att bjuda in 

öga mot öga för att direkt kunna lyssna och svara på frågor, säger Eva-Britt 

Hartikainen. 

Hon säger även att planen för eleverna att flytta inte är en början på en 

nedläggning, utan ett sätt att vara flexibla när man har brist på lokaler och lärare. 

Något man har gjort i flera år inom skolans värld. 

Men i Stråtjära väcker valet ändå oro. 

– Vi är en byskola med nio elever i femman. Börjar man plocka bort årskurs 6 blir 

det ett 30-tal kvar och då tänker vi att man börjar kratta för en nedläggning, säger 

Ulrika Hedlund. 
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