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Under dialogmöten har de synpunkter som framkommit antecknats.
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Fråga 1 - Fick du ökad kunskap om läget inom skolformerna och de
utmaningar som skolan står inför?
16,6 % av deltagarna (107 personer) gav följande svar och kommentarer på enkäten.
Svar
20,6 % (22 personer)
48,6 % (52 personer)
21,5% (23 personer)
9,3 % (10 personer)
Kommentarer
”Ja! Ett gediget bra genomarbetat förslag som är ett måste om kvalitén skall öka samt
utveckla lärmiljöerna, samt locka duktiga lärare att jobba i Sandviken.”
”Är tveksam på beräkningen av antal elever 2030, speciellt om samma beräkning användes
vid planering av åldringsboende.”
”Dock var det väldigt riktat mediamaterial. Det kändes naivt och inte realistiskt.”
”Ja, det tycker jag iaf av utredarnas bild av situationen.”
”Personligen var jag dåligt påläst inför mötet, dock tycker jag nu att jag har en bra bild om
utredningen.”
”Ja men det gick fort o vi fick ingen info med oss därifrån”
”Frågan ör om resultatet från utredningen som gjorts är bästa alternativet?”
”Jag har läst hela undersökningen och jag hade redan information när jag kom dit.”
”Fanns inte svar på allt vi frågade.”
”Det var information men inte utrymme för dialog vilket det skulle vara. Med andra ord det
räckte med att läsa den pdf ni lagt ut.”
”Jag hade läst utredningen innan och det framkom inget nytt.”
”Ja men ej tillräcklig kunskap, utredningen kändes vinklad.”
”Ja det var tydligt, men dålig helhetsbild där vissa antaganden hade gjorts i förväg av er.”
”Ökad kunskap vet jag inte om jag fick. Däremot har jag förstått att Sandvikens kommun tror
att man löser lärarbristen med att bygga nytt! Hur man sedan löser problemen med alla
sjukskrivningar hos personalen som en efter en kommer att gå i väggen vet jag inte! Eller hur
våra barn kommer att må när de tvingas gå på en sådan stor skola, vet jag inte heller. Fick
aldrig några svar på de sakerna faktiskt.”
"Hej, För att det ska kallas för en dialog krävs det att den som skall svara på frågorna är
närvarande och intresserad!!! Tummen ner för det."

”Absolut inte. Mer än det lilla som stod längst bak i anteckningsboken vi fick.”
”Usel utredning som lämnar mycket att önska. Verkar vara styrd av skolchefen.”
”Ja ,det var bra.”
”Ja”
"Ja det kände jag, men jag kände att för mig och mitt barn är jag oroad att det inte lyftes
någonting om ökningen av psykisk ohälsa kring barn och strategier för att ge skolan
förutsättningar och utbildning i hur man kan förebygga och arbeta med det.
Sedan att kommunen använder snittvärdet för barnantal på förskolan och att det är det som
gäller. Jag vill se att det är 12 barn max på yngre barn och 16 barn max på äldre barn.......på
VARJE förskola. Vi fick inte någon koppling till barngrupper på förskola och anknytning.
Inte heller jämförelser mellan rekrytering mellan ytterområden och innerområden. Det är ju
lätt att hitta de siffrorna....I Storvik hade vi 35 sökanden till 1 tjänst på Bullerbyns förskola.
Ett ytterområde. Som sagt....en del info men saknade också för en förälder viktig information.
Jag är helt övertygad om att ett tryggt barn som blir sedd, lyssnad på och respekterad klarar
alla ämneskrav. Kan en storskola erbjuda mitt barn det? Dialog...."
”Ökat antal elever är prognostiserat. Finns statistik på hur rätt prognoserna varit historiskt?”
”Var påläst sedan tidigare.”
”Saknade möjligheten att diskutera med utredaren.”
”Ja men det var bekymmersamt och konstigt att de som fått i uppdrag att ta fram förslaget
endast fått i uppgift att ta fram ett enda förslag gällande en så viktig fråga som denna. Samt att
statistiken gällande nuläget med antal elever som börjar i nuvarande årskullar felar med 20%
som i Österfärnebo förskola. Om nuläget felar så mycket hur mycket kommer då de
uppskattade framtida siffrorna att fela?”
”Jag hade läst rapporten innan jag kom på dialogkvällarna så jag hade en del av datat redan.
Men det var MYCKET bra att få det presenterat av Staffan också.”
”Jag hann inte med att ställa alla frågor jag ville.”
”Nja, sådär... Tokigt att det är två personer som suttit med det här och gjort denna utredning
utan att prata med personal i kommunen som faktiskt är verksamma och har insyn.”
"Jag fick kunskap om läget att det behövs fler platser för de barn som finns eller kommer
finnas i kommunen. Och det stora fokuset låg på att lösa plats bristen. Det som inte fanns med
i kalkylen var hur man tänker kring pedagoger/ lärare/ resurser. Hur mycket nya jobb anser
man att satsningen kommer att generera i. Hur får vi behöriga lärare att vilja välja
Sandvikenkommun som arbetsplats när vi har svårt att fylla lärarkvoten idag? känns inte som
att det räcker med att jobba i en fin ny miljö om man behöver jobba ihjäl sig med att lösa
konflikter som uppstår när det inte finns pengar för personal. Likvärdigheten ? Storlek på
skola kontra all forskning utifrån barn med särskilda behov, som inte mår bra av för mycket
möten och intryck. Finns mycket att ta hänsyn till."
”Men borde redan nu satsa på mindre elevgrupper och extra resurser. Speciellt för barn med
dyslexi behövs extra hjälp i klassrummet.”
”Grundlig utredning som presenterades bra”
”Ja och jag blev positivt inställd”
”Ja jag tror att många gick därifrån med mer kunskap om läget och vad kommunen står inför.”

