
 

MINNESANTECKNINGAR 
Samrådsmöte mellan 

- föräldrarepresentanter 
- politisk styrgrupp 
- förvaltning 

 
Tid och plats Tisdag den 3 mars 2020 klockan 18.00 i Stadshuset 

Närvarande Representanter från barn- och utbildningsnämnden 

Eva Dahlgren (C), ordförande 

 Ed Kahrs (M) 

 Fredy Neüman (S) 

 Nathalie Lidén (KD) 

    

Representanter från barn- och utbildningsförvaltningen 

Karina Bronell, skolchef 

   

Övriga 

Per Larsson, kommunutvecklare 

 

 Föräldrarepresentanter 

Jonas Rydin Dotorpsskolan 

 Erica Sträng Mössebergsskolan 

 Johanna Fahlqvist Fält Floby/Odensberg 

 Hanna Erving Mössebergsskolan 

 Sara Cronholm Mössebergsskolan 

 Klas Källberg Åttagårdsskolan 

 Mikael Blom Gustaf Dalénskolan 

 Andreas Wilhelmsson Åttagårdsskolan 

 Eva Sundqvist Vartoftaskolan 

 Tommy Wallin Vartoftaskolan 

 Karin Hogander Mösseberg, särskolan 

   

 

1. Inledning 

Samrådsmötet inleddes av Karina Bronell, skolchef och Eva Dahlgren, ordförande 
barn- och utbildningsnämnden 
 

2. Genomgång och sammanfattning av medborgardialogen den 5 februari 

Per Larsson redogjorde kortfattat vad som kommit fram under dialogmötet den 

5 februari. Tre frågor hade diskuterats under kvällen och de vanligaste svaren 

var att trygghet var viktigast för barn i skolan, likvärdig utbildning för alla kan 

garanteras genom individanpassad undervisning och att mixade klasser var 

det man ville skicka med till skolans arbete med integration.  



Redogörelsen följdes av en gruppövning i två delar. I mindre grupper fick 

närvarande lista de saker som skapar mest segregation i skolan och sedan 

följa upp detta med vad som kan förebygga just det. Grupperna lämnade 

förslag på hur man skapar segregation genom att bland annat ha många 

mindre skolor, att separera pojkar och flickor i olika skolor, att ha fritt skolval 

men också att inte tillåta skolval utan att placera människor i olika skolor 

baserat på bakgrund. Andra förslag var bland annat att segregera bostäder 

och stärka en ”vi och dom”-attityd. Förslagen på hur segregation kan 

förebyggas var bland annat mer mixade skolklasser och skolor, att enbart ha 

en skola i kommunen, att arbeta för attityder som är inkluderande och 

ansvarstagande och att förändra bostadsområden.  

Efterföljande diskussion behandlade många ämnen så som lärarrekrytering, 

landsbygdsskolornas roll i integrationen och skolans integrationsarbete.  

Karina Bronell frågade gruppen vilka ämnen de önskar se dialogmöten om i 

framtiden och fick till svar att de nya upptagningsområdena för skolorna var 

intressanta att se samt att dialoger med bostadsbolagen om segregation 

efterfrågades.   

3. Nästa samrådsmöte 

Nästa samrådsmöten blir den 12 maj kl. 18.00.  

 

 

 

Antecknat av  

Per Larsson 

Kommunutvecklare 

 


