Vi bryr oss
om små skolor
Små skolor är ofta nedläggningshotade vilket gör barn, föräldrar och personal
oroliga.
Vänsterpartiet vill värna om de små skolorna om de uppfyller kraven på bra
kvalitet och god miljö.
Östra Strö i Eslöv är en liten skola med anor från 1812 och en av landets
äldsta skolor.
Den är nedläggningshotad, vilket också skolan i Harlösa kan bli.
Vi vill att de ska finnas kvar.
I Östra Strö skola går just nu 56 elever i årskurserna f-3. På fritidshemmet är
52 elever inskrivna. I byn finns också Änglagårds förskola, som drivs av en
ekonomisk förening.
På Harlösa skola finns 96 elever i årskurserna f-6. På förskolorna Birkebo och
Gladbacken går 54 barn.
Enligt en rapport från SKL, Sveriges kommuner och landsting, 2014 har
nästan var tredje grundskola i landet (33,1 procent) färre än 100 elever,
knappt var sjunde (15,6 procent) har färre än 50 elever.
Östra Strö och Harlösa är alltså inte unika.
Tvärtom rätt vanliga.
Uppfyller de kraven på kvalitet och god miljö för barn och personal ska de
vara kvar.
—
Så här svarade Vänsterpartiet i Eslöv nyligen på två frågor från Östra Strö
byalag:
Kommer ni att arbeta för att skolan i Östra Strö ska vara kvar?
Ja, vi tycker att bra och välbemannade förskolor och skolor är viktiga på
mindre orter, samhällen och byar av fler skäl:
Närhet och trygghet, trafiksäkerhet och inte minst för en bys eller bygds
överlevnad, utveckling och tillväxt, eftersom en förskola och/eller en skola gör
en by eller bygd attraktiv för barnfamiljer.
Är landsbygdsfrågor en del i ert program? Vad vill ni satsa på?
12 procent av landets befolkning eller 1,1 miljon invånare bor utanför tätort
eller småort.
Många av våra medlemmar och sympatisörer i Eslövs kommun bor i mindre
tätorter, i byar eller utanför byar i kommunen och lever med landsbygdens
fördelar, men ser också bristerna.
För oss är det viktigt av det finns eller finns närhet till förskola, skola,
vårdcentral, apotek, tandläkare, post, bank och andra viktiga inrättningar i
byn/tätorten eller är lätt att ta sig till från bostadsorten med kollektivtrafik.
Det kommer vi att arbeta för nu och i framtiden.

