
Vi i Äspereds föräldraförening vill uttrycka vår oro kring två viktiga punkter: 

 

1. Rektors arbetsbörda och möjlighet till ett närvarande ledarskap. 
 

Äspereds skola har i dagarna fått en ny rektor, den tredje i ordningen sedan 

omorganisationen då förskola och skola separerade. Föräldraföreningen känner oro 

inför den arbetsbörda som rektorn för vår skola kommer att ha.  Som vi förstått det 

kommer ”vår” rektor att ansvara för tre skolor, Äspered, Rångedala och Aplared vilket 

innebär ca 300 elever och ca 35 pedagoger. Vi ser svårigheter med denna organisation 

och vill påtala detta.  

En bra pedagogisk ledare behöver vara tillgänglig och fysiskt närvarande för elever, 

pedagoger och föräldrar. Uppdelningen innebär att rektor kommer att tillbringa 

värdefull arbetstid i bil. Vi antar att rektor kommer att dela upp sin tid så att varje 

skola får en dag var och sedan delas återstoden av tiden upp på olika möten på 

skolorna. Vi är oroliga för att denna rektorstjänst blir oattraktiv och kommer att bli en 

”mellanlandning”, vilket de två senaste rektorerna är bevis för – arbetsbördan och 

otillräckligheten, flera olika personalgrupper, ett frånvarande ledarskap vet vi har varit 

bidragande orsaker till att företrädarna har sökt sig vidare till andra uppdrag. 

Vi antar att ni som är ansvariga för den här uppdelningen har gjort en 

konsekvensanalys och undrar om även ni haft detta i åtanke.  Vi är stolta över vår 

skola och vill att det ska vara en attraktiv arbetsplats så att våra barn även i framtiden 

får duktiga pedagoger som blir vägledda av en ledare som både är kompetent och 

närvarande och som är synlig för eleverna. 

 

2. Fritidsverksamheten på Äsperedsskolan.  

 

Under höstterminen har ordinarie personal varit frånvarande och ett allt för stort antal 

olika vikarier har funnits på plats. Detta har resulterat i att vi föräldrar inte ens hinner 

fånga personalen för en kort avstämning vid lämning eller hämtning. Att möta 

ordinarie personal har varit mycket sällsynt, särskilt vid hämtning. Det har även vid 

flera tillfällen förekommit att vikarier inte känt till barnet och inte kunnat svara på om 

barnet befinner sig ute eller inne vid hämtning eller om de är kvar på fritids när 

föräldrar ringt. Vi har förståelse för att vikarier som endast finns på plats en eller ett 

par dagar för ordinarie personal, inte kan täcka upp fullt ut och ha full insyn i 

verksamhet, barn och föräldrar, men detta har gått så långt att situationen har skapat en 

känsla av otrygghet bland både barn och föräldrar. 

 

Det finns också en stor oro angående säkerheten för våra barn. Personaltätheten 

upplevs som så pass låg att det inte framstår som rimligt att tro att de knappa resurser 

som finns att tillgå skall kunna hålla uppsikt över det stora antalet barn, framför allt 

vid utevistelse. 

 

 Vi oroar oss även för mobbing och att barnen far illa när de vuxna uteblir, vilket 

bottnar i ett flertal händelser under det senaste halvåret. Vi ser även en risk för att barn 

av egen vilja eller av annan orsak avviker från skolområdet som överhängande. 

 

Fritidshemmet ska enligt läroplanen vara en pedagogisk verksamhet som stimulerar 



 

och utvecklar barnen både inom de estetiska ämnena, natur, rörelse m.m. Vår 

uppfattning är att verksamheten kommer allt längre och längre ifrån detta och ofta 

påminner om ren förvaring p.g.a. att personalen helt enkelt inte räcker till. Vi oroar oss 

starkt för personalens uthållighet då den än så länge goda stämningen snabbt kan 

utvecklas till något helt annat i fall att någon av dessa skulle välja att byta tjänst, 

sjukskrivas eller av annan anledning inte fortsätta sitt arbete. Att de är trötta och sliter 

hårt är uppenbart. 

 

Den upplevda resursbristen gör oss än mer oroliga inför den framtid och den 

utveckling avseende ökning av elever som är relativt nära förestående i Äspered. 

Vi vill här understryka att vi ser oerhört positivt på den barnatäthet som just nu finns 

och som är ökande i här i Äspered, vårt syfte är naturligtvis med denna skrivelse att 

belysa och försäkra oss om att arbetet med detta från nämndens sida pågår och fortgår. 

 

Avslutningsvis sammanfattar vi tre frågor vi anser behöver besvaras. 

 

 Hur ser nämnden på den väntade ökningen av barn i Äspered? 

 

 Vilka åtgärdsbehov har nämnden identifierat med anledning av att man i dag 

inte uppfyller målen för fritidshemmet i läroplanen? 

 

 Hur arbetar kommunen på att resurssäkra inför kommande förändringar 

angående det ökande barnantalet vad gäller personal och lokaler? 

 

 

M.v.h Föräldraföreningen i Äspered. 


