Hemmaföräldrars nätverk

Skola gjorde felaktigt utskick om skolplikt
Det droppar regelbundet in berättelser till Hemmaföräldrars nätverk där föräldrar
får hem brev som ifrågasättare varför föräldrar valt att hoppa över förskoleklassen. En skola hotar dessutom med att det är skolplikt, men det stämmer inte.
– I Farsta fick en förälder med
barn i sexårsåldern nu efter sommaren 2015 ett brev från den kommunala Fagersjöskolan där hon
uppmanades att fylla i en blankett
och berätta varför hon inte satt sitt
barn i förskoleklass i deras skola –
då hon tillhör deras ”skolpliktsområde”. I brevet krävde skolan att få
in uppgifter var barnet är inskrivet
i och om uppgifterna inte skickas in
skulle ytterligare efterforskningar
via Försäkringskassan och Skatteverket göras.
Hotfullt brev från skolan
Malin Arvidsson som fick brevet
tyckte att det kändes hotfullt och
var formulerat på ett sätt som gav
intryck av att förskoleklassen är
obligatorisk:
– Barnet i fråga är 5 år (fyller 6 år
i år) och vi har ingen skolplikt än.
Varför i hela fridens namn behöver
de göra ”ytterligare eftersökningar”,
säger hon.
När Malin Arvidsson skulle ringa
till telefonnumret som stod angivet,
visade det sig att det var felaktigt.
Sedan hon letat fram rätt telefonnummer kontaktade hon Kristina
Sandelin, som står som kontaktperson och är den som föräldrar
uppmanas vända sig till om de har
några frågor.
– Jag fick då till svar att det här

brevet gått ut till alla barn födda
år 2009 och att skolan får en lista
via ett system till vilka de ska posta
blanketten.
Ger nyanlända fel intryck
Hon berättar vidare att Kristina
Sandelin sa att det här brevet går
ut till alla för att informera om
förskoleklass, eftersom många barn
är nyanlända till Sverige.
– När jag sa att brevet är väldigt
svårförståeligt och ger intryck av
att förskoleklassen är obligatorisk,
så svarade Kristina Sandelin att
det inte är hennes problem, säger
Malin Arvidsson.
Familjen Arvidsson har själva
haft sin omsorg om barnet hemma
men har nu efter sommaren valt att
ha skolförberedande verksamhet i
en fristående förskola, där barnet
sedan några månader är inskrivet.
Ansvarig ville inte svara
Vi kontaktade Fagersjöskolan och
den person som står på brevet för
att få veta mer.
Ni har gjort ett utskick där en
förälder upplevde utskicket som
hotfullt. Hur kommer det sig att ni
gör den typen av utskick när förskoleklassen är frivillig?
– Jag vill inte ha den här diskussionen på telefon, utan det är rektorn som får svara på de frågorna,

säger Kristina Sandelin.
Det är du som står på utskicket
som kontaktperson om man har
några frågor och det är dessutom
ett felaktigt telefonnummer som
står där?
– Nej det är inte ett felaktigt telefonnummer som står där och vet
du vad vännen … jag kommer inte
att ha någon kommentar till det
här, säger Kristina Sandelin
Försöker slingra sig
Eftersom vi inte får tag i rektor
Helene Litzen går frågan vidare
till biträdande rektor för skolan,
Joakim Nordström Ribbing.
Vet du varför ni skickar ut den
här typen av brev till föräldrar?
– Jag kan inte svara på frågor
om vad Stockholm stad skickat ut,
säger Joakim Nordström Ribbing.
Men det står ju Fagersjöskolan?
Vem i er skola är ansvarig för att
den här typen av utskick går iväg?
– Det här är ju en administrativ del
som kanske skolorna har i uppdrag
att göra. Man får listor och bjuder
in till förskoleklass, sedan är det
ingen skolplikt.
Men ändå skickar ni ut ett brev
där ni säger att det är skolplikt och
att man ska eftersöka barnet?
– Merparten väljer ju att gå i förskoleklass, säger biträdande rektor
som även hävdar att han inte är an-

svarig för förskoleklassen i skolan,
men inte heller kan svara på vem
som är det, utan han hänvisar till
rektor Helene Litzen.
Eftersom hon inte gått att få tag i
ber vi biträdande rektor att säga till
henne att ringa.
”Ett misstag har skett”
När hon ringer upp börjar hon om
att berätta att vi har en skollag och
att det skulle vara väldigt konstigt
om vi inte hade skolpliktsbevakning,
men att här har det skett ett misstag.
– När man går in på skolpliktsbevakning så trycker man på en knapp
och då slank en -09 med där.
Det här var ett misstag det var inte
något som var utträknat eller så,
säger hon.
Vet du om det här har gått ut till
flera?
– Njae, nu vet jag att Kristina håller
på och checkar av listan om det kan
ha gått ut till fler.
För att ta reda på om uppgiften om
att listan gått iväg till alla barn födda
2009 stämmer begär vi enligt offentlighetsprincipen om att få ta del
av den aktuella – och får då till svar
från rektor Helene Litzen: ”Någon
lista finns inte att tillgå”
Är du drabbad?
Vid samtal med Stockholms kommun säger de att det här inte är
något som är sanktionerat från
utbildningsförvaltningen. Frågan
är dock hur vanligt förekommande
det här är i hela landet. Är det
tjänstemän och skolpersonal som
agerar på egen hand?
Har du som förälder varit med
om något liknande så kontakta
gärna Hemmaföräldrars nätverk.
Vi har forftarande inte obligatorisk skolplikt för sexåringar i det
här landet, så skolpersonal eller
kommunens tjänstemän har inte
rätt att kräva in svar varför ett barn
inte går i förskoleklass.
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