Bakläxa
Vi tänker oss tre patienter: tant Brun, tant Grön och tant Gredelin. Tillsammans har de en
komplicerad sjukdomsbild. Men tittar man närmare på saken så framträder ett annat mönster. Tant Brun och tant Gredelin har faktiskt bara lindrigare krämpor. Värre är det med Tant
Grön, som visserligen är yngst, men sedan länge i stort behov av ett nytt hjärta och en ny
njure. Hjärtat tar man från tant Brun och en njure får man från tant Gredelin. Och så levde
tant Grön lycklig i alla sina dagar.
Ungefär så verkar Farsta stadsdelsnämnd resonera när det gäller omstöpningen av de kommunala grundskolorna kring Farsta Centrum. De tre skolorna, Västbodaskolan, Kvickentorpskolan och Hästhagsskolan beskrivs ha ett stort gemensamt överkapacitetsproblem. Men
egentligen handlar det ju om att högstadieskolan, Kvickentorpskolan, har för lite elever och
dessutom en hel del problem med sitt rykte. Då lägger man ner den väl fungerande Västbodaskolan och samtidigt omvandlas Hästhagsskolan till en renodlad lågstadieskola. Simsalabim
blir då den tidigare högstadieskolan Kvickentorp en åtminstone tillfälligt välfylld skola för
elever från årskurs 4-9!
Priset för denna lösning får alla lågstadieelever i Västboda betala i form av en nedlagd skola,
längre skolväg och en livslång insikt i att barns trygghet kan väga lätt mot krassa ekonomiska
överväganden. För mellanstadieeleverna på Västboda och Hästhagen väntar också för de
ﬂesta en längre och osäkrare skolväg till sin nya skola. Kvickentorpskolan ligger mellan Farsta
hotellhem (en hel del drogpåverkade) och avfarten från Nynäsvägen (en hel del bilar). Man
kan tyvärr inte med bästa vilja i världen påstå att den är anpassad för barn i mellanstadieåldern. Den upprustning och den ökning av antalet vuxna som krävs för att de yngre barnen
skulle trivas där är faktiskt svår att föreställa sig.
Och fort ska det gå! Den 26 april ska beslutet tas, då har berörd personal, barn och föräldrar
varit informerade i mindre än två veckor. En vecka (!) efter beslut ska rektorerna lämna ett
underlag för vidare hantering av stadsdelsdirektören. Förhoppningen är sedan att alla barn
ska följa med sina lärare till det nya den första skoldagen efter sommarlovet...
Ord som tillit, trygghet och demokrati kommer hädanefter att bli svåra att förklara för våra
barn!

