
    Aktuellt och debatt i Våmhus

*96-05-29*

En intresseförening ITF Våmhusfjärdingen är under
bildande.

*96-05-03*

Nu har Våmhus Föräldraförening äntligen, efter 7 månaders arbete, fått
bekräftelse på att kommunfullmäktiges investeringsanslag till
barnomsorgen i Våmhus verkligen är 9,0 Mkr och inte 3 Mkr som
tjänstemännen och politikerna under sju månaders tid envist hävdat. I en
reviderad investeringsplan 96-04-25, så har nu dom rätta beloppen kommit
fram och det innebär att först nu kan man börja bygga ut skolan efter
dess behov och inte efter enskilda tjänstemäns åsikter.

Vid gårdagens träff med BUN och pressen så presenterade föreningen ett
eget om- och tillbyggnadsförslag, där hänsyn tagits till behoven och
till personalens önskemål. Vidare så redovisade föreningen för
politikerna vad som verkligen hänt sedan februari 1995.

Berit o Karin
Föräldraföreningens ordförande Karin Djus, th, överlämnar
föräldraföreningens ritningsförslag till BUN´s ordförande Berit Sisell.

*Våmhus föräldraförenings pressinfo 96-05-02*

# Lokalförsörjningsplanen av februari 1995 konstaterar att Våmhus skola är
alldeles för trång för kommande barnkullar och föreslår en tillbyggnad
på 450 kvm.

# I augusti 1995 åkte BUN och BUF runt på studiebesök i skolorna. BUF
föreslog då att öppna Bonäs skola till en 1-3 skola och bussa 4-6 till
Bjäkenbacken i Östnor.

# Föräldraföreningen lyckades 20 september övertyga BUN om att detta ville
varken Våmhus- eller Bonäsbor.

# 27 september 1995 föreslog förvaltningen att kök och matsal skulle
flyttas till gymnastiksalen. I samband härmed föddes "de tre
miljonerna". Förslaget kostnadberäknades nämligen till det.

# Efter föräldraföreningens "rabaldrande" med politiker i olika
sammanhang, bl.a. med föredragningar på C´s och S´s gruppmöten, föll
gymnastiksalsförslaget på sin egen orimlighet. (Dock levde "de tre
miljonerna" kvar - svävande i luften för sig själv)

# Nu först började ett någorlunda seriöst arbete från förvaltningens sida.
En arkitekt presenterade 5 december 1995 de tre första ritningarna,
förslagen A, B och C. Föräldraföreningen utser Olle Forsgran att ingå i
projekteringsgruppen.

# 11 december 1995 tar kf treårsram för investeringsbudget samt
investeringsbudget för 1996. Av dryga 56 Mkr till grundskolorna avsattes
7,5 + 1,5 Mkr till Våmhus skola resp. dagis.



# 4 januari 1996 dyker ritningsförslag F upp, dessförinnan har även
förslag D och E passerat revy. Olle Forsgran har ännu inte vidtalats och
ännu mindre inbjudits till något planeringsmöte. Han inbjuder sig själv
till arbetsbruppens nästa möte 1 februari 1996. ("De tre miljonerna"
lever kvar)

# I mitten av februari 1996 gör förvaltningen helt om. Planeringen skall
nu även innefatta integrering av dagis i skolan. Förutsättningarna är
emellertid oklara. ("De tre miljonerna" lever kvar)

# 22 februari 1996 presenteras en ny ritning, förslag G?, vid stormötet i
Våmhus bygdegård. ("De tre miljonerna" lever kvar)

# I mitten av mars 1996 läggs vid arbetsgruppens planeringsmöte förutom
förslag G, med dagis inne i skolan - nu kallat alt.2, även ett alt.1
(H?), med dagis kvar i nunarande lokaler. Olle Forsgran får mycket klara
signaler att förvaltning för BUN icke kommer att lägga mer än dessa två
sista förslag. Inga ytterligare synpunkter kommer vidare att beaktas.
Kostnadsberäkningar finns inte framtagna men man lovar att komplettera
med sådana så for de tagits fram. ("De tre miljonerna" lever kvar)

# 18 april 1996 planeras ett möte mellan föräldraföreningen och BUN.
Skriftlig kallelse och material skickas ut till samtliga ledamöter.
Mötet får dock lov att ställas in p.g.a. dåligt intresse från politikerna.

# 19 april 1996 kallas rektor till förvaltningen och får sig presenterat
ett nytt utbyggnadsförslag, alternativ ??. Det uppges nu att samtliga
tidigare förslag är inaktuella. Detta är vad som skall läggas till grund
för BUN´s beslut. Fortfarande gäller att inga synpunkter får läggas på
förslaget, att detta är det absolut sista osv, osv. ("De tre miljonerna"
lever kvar)

# 25 april 1996 revideras investeringsplanen och "de tre miljonerna" blir
7,5 + 1,5 Mkr.

# Föräldraföreningen har varit bisittare i arbetsgruppen från 1 februari
till mitten av mars. Därefter har Olle Forsgran endast informerats i
efterhand om förvaltningens planer. I det läget får tycker vi inom
föräldraföreningen att det är märkligt att få höra att vi "strandat
förhandlingarna". VILKA FÖRHANDLINGAR????

------------------------------------------------------------------------
*96-04-20*

På uppmaning av Våmhus skolas rektor så uppskjuter föräldraföreningen
måndagens presskonferens i avvaktan på nya planförslag från Mora kommuns
förvaltningar. Tills vidare presenteras här föräldraföreningens förslag
på utbyggnad av skolan för att klara dagis, fritids och klasserna 0
t.o.m. 6. Planförslaget innebär att bef. matsalsbyggnad förses med ett
plan till samt att en ny entre och ett nytt trapphus med hiss byggs vid
dom befintliga klassrummen.

*96-04-18*

Våmhus Föräldraförening kan nu definitivt konstatera att politikerna i
Mora kommun inte är det minsta intresserade av Våmhus skolas framtid.



Föräldraföreningen bjöd in alla BUN´s politiker till ett planeringsmöte
om skolan till 18 april. Personlig inbjudan skickades ca två veckor före
med uppmaning om att kallelsen skulle besvaras oavsett om vederbörande
tänkte komma eller ej. Föräldraföreningen fick 4 svar av 11, övriga
struntade blankt i att besvara kallelsen. Föräldraföreningen avbokade
mötet och beslutade att kalla till presskonferens istället.
*Presskonferensen blir 22 aprilkl 18.30 i Våmhus skola.* Under
presskonferensen tänker föräldraföreningen presentera ett eget förslag
till utbyggnad, vilken inriktning skolan ska ha i framtiden samt
planerna på att ansöka hos skolverket om en föräldrastyrd kommunal
skola. Vidare kommer utdrag från åtta månaders fruktlöst försök till
samarbete med Mora kommuns ansvariga politiker och tjänsteman att
redovisas. *Alla journalister hälsas varmt välkomna.*

*96-02-29*

Dessa att-satser från BUN:s sammanträdesprotokoll från 96-01-24 styrker
nedanstående påstående om prioritering av centralortens skolor.Dessutom
kan man konstatera att om- och utbyggnaden av Morkarlby/Kox-skolan kan
ske helt "utan preciserad finansiering", eftersom det finns ingen som
idag kan tala om vad den får eller kommer att kosta.

Protokoll BUN

*Torsdag 960222 Stormöte om bussning i Våmhus bygdegård*

Inför en fullsatt bygdegård i Våmhus försökte inbjudna tjänstemän och
politiker förklara för föräldrarna varför deras 12-åringar måste bussas
till Strandens skola i Mora.
Trots de idoga försöken så var det ingen av de inbjudna som lyckades
övertyga våmhusborna om det förträffliga i deras påhitt. Tvärtom så blev
föräldrarna mer övertygade om att ha sina 6:e- klassare kvar i Våmhus
skola. Trots flera försök från våmhusbornas sida att få tjänstemännen
att lägga fram siffror och fakta på eventuella fördelar med
6:e-klassarna i Mora så gavs inga besked, endast att det var beslutat
så, men varför kunde dom inte svara på. Tvärtom så var det föräldrarna
som lade fram alla faktauppgifter och som entydigt pekade på att
kommunen sparar mest pengar på att inte bussa 6:e-klassarna. Bl.a. så
framkom det uppgifter på att barnomsorgen i Våmhus var den särklassigt
billigaste i hela kommunen. Se nedanstående diagram.
Vidare så avslöjades taktiken bakom kommunens agerande som går ut på att
satsa så litet som möjligt på kringsocknarnas skolor för att få så
mycket pengar över som möjligt för att förverkliga utbyggnaden av
Morkarlby skola och göra om den till en allstadieskola för enbart
centralortens barn.

*Diagram kostnad/barn och år inom barnomsorgen i Mora*
Diagram

*96-02-11*
Så här kan det se ut när vår skolchef tar fram rödpennan och börjar
prioritera dom centrala skolorna före de olika socknarnas skolor trots
att det verkliga behovet är det motsatta. Diagrammet visar de olika
investeringsbehoven i kommunens stora lokalutredning (blått) från
95-02-17 jämförd med skolchefens egen utredning (rött) från 95-09-27. En
ordentlig omfördelning av pengar från glesbygd till tätort som får till
följd att "längre bussningar" måste ske f.o.m. 4:e årskurs.



*96-02-08*
Vid onsdagens föräldraförenings möte med föräldrarna till dagens årskurs
4, det första som drabbas av BUN´s beslut om bussning av 6:e-klassare,
beslutades enhälligt att överklaga BUN´s beslut. Dessutom meddelade
föräldrarna enhälligt att de har för avsikt att låta sina barn gå kvar i
Våmhus skola även i klass 6.

Föräldraföreningens styrelse redogjorde för de synpunkter som de fått ta
emot under sina försök till samråd med de kommunala politikerna och
tjänstemännen och bland de anmärkningsvärda uttalanden som fällts kan
nämnas följande:

1. Strandens skola blir en mjukare skola om 6:e-klassarna börjar där.
2. Morkarlbyskolans utbyggnad äventyras om inte 6-orna bussas.
3. Det är pedagogiskt riktigt att börja bussa barn fårn 10 års ålder.
4. Vi i socknarna måste offra våra sjätteklassare för att få en bättre
skolmiljö i Mora.
5. Det vore bäst för Mora kommun de kunde ge bort Våmhus till Orsa kommun.

*Kommentarer:*
1. Sockenskolornas 6:or skall alltså användas som åskledare på Strandens
skola för att förbättra den skolans rykte och hur det sen går med
pedagogiken är inte det viktigaste.
2. Morkarlbyskolan utbyggnad är alltså viktigare än skolbarnens hälsa,
trivsel och studieresultat.
3. Ett barn som är 10 år är just redo att börja årskurs 4, så egentligen
finns inget intresse att behålla vare sig 4:an, 5:an eller 6:an i någon
sockenskola.
4. Tänk att skolledningen misslyckats så kapitalt med sina centrala
skolor att dom måste använda friska oförstörda barn från kringsocknarna
som ett medel för att förbättra de centrala skolornas status.
5. Tänk vilka sanningar? som de styrande kan släppa ur sig när dom tror
att ingen hör.

*96-01-24*
BUN fattar odemokratiska beslut och framför hotelser. I senaste
sammanträdet har BUN beslutat att bussa alla kringsocknars 6:e-klassare
in till de centrala skolorna i Mora utan något som helst samråd med
barnen och deras föräldrar. Ett samråd som gällande läroplan kräver.
Därför så anser föräldrarna sig inte berörda av beslutet och tänker inte
skicka sina barn till Moras skolor.
För att visa på det fullständigt orimliga i deras beslut så innebär det
att dessa 6:e-klassare får en förlängd skoldag med ca. 3 timmar. Det är
180 skoldagar på ett år. Det blir alltså 540 timmar på varje läsår som
belastas dessa barn negativt i jämförelse med de barn som får gå i
skolan på sin ort. 540 timmar innebär nästan 70 arbetsdagar eller nästan
14 arbetsveckor i extra belastning!!!
BUN´s ordförande har även i pressen hotat med att sockenskolornas
verksamhet äventyras om 6:e-klassarna skulle få gå kvar i sina orters
skolor. Ett skandalöst påståeende från en ordförande i en kommunal nämnd
och man kan ju undra om inte vederbörande fått det hela helt om
bakfoten. Självklart så innebär fler skolbarn på en skola att skolan
blir livskraftigare och kan utvecklas i positiv riktning. Det har väl
aldrig hänt att minskat elevunderlag skapat livskraftiga skolor.
BUN´s agerande innebär att invånarna i Våmhus förklarar krig mot Mora
kommun.



*Upp till kamp unga och gamla Våmhusbor i när och fjärran.*

------------------------------------------------------------------------
Våmhus Föräldraförening / Leif Bength
------------------------------------------------------------------------


