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Lärare rasar mot nedläggningsargumenten:

"Vi måste lyfta vår bild innan det är kört"
Dåligt elevunderlag, kvalitetsbrister i undervisningen och obehöriga lärare. Det är några av
nedläggningsskälen som ansvariga politiker hänvisar till gällande småskolorna. Argument som inte
alls stämmer enligt upprörda lärare på Rånäs skola.
– Tråkigt att vi utmålas som sopor, säger lågstadieläraren Anders Liegnell.
Fyra dagar kvar till folkomröstningen och skoldebatten hörs allt högre. De argument som ansvariga
politiker lyfter fram för nedläggningarna har fått lärarna på Rånäs skola att reagera, då de inte alls
tycker att de håller.
– De säger hela tiden att de lägger ner småskolorna för att det inte finns behöriga lärare och att det
inte är ekonomin som styr utan att barnen ska få kunskap. Men de har ju överhuvudtaget aldrig
kollat om vi är behöriga eller inte, säger Maud Vestlin, mellanstadielärare på Rånäs skola. Precis som
kollegorna Anders Liegnell och Carina Karlebo har hon följt debatten i media under veckan och det
var det som till slut fick dem att höra av sig.
– Jag kände att vi måste lyfta vår bild innan det är kört, så att folk får veta det innan omröstningen.
Annars får de bara en skev bild, förklarar Maud Vestlin.
– I debatten målas vi ut som obehöriga och som att barnen inte lär sig någonting här. Men de har bra
resultat och föräldrarna är nöjda. Då känns det orättvist att vi målas upp så här för det stämmer ju
inte, säger Anders Liegnell.
De tre lärarna är alla behöriga och har tillsammans samlat på sig närmare 100 års erfarenhet av
yrket. De trivs bra på Rånäs skola och berättar att nedläggningsbeslutet kom som en chock för dem
då de först fick reda på det när de läste om det i tidningen. Anders Liegnell framhäver att de då
försökte kontakta ansvariga politiker för en dialog.
– Vi känner oss så besvikna. Vi har ringt, mailat, skickat brev med snigelpost och ingen av dem svarar
ens. Vi skulle vilja prata med dem ändå. Är de så bekymrade över barnen och deras pedagogiska liv så
borde de kunna komma hit och träffa oss, säger han. Carina Karlebo tror att de ansvariga politikerna
medvetet inte har svarat eller besökt dem då de inte kan bemöta kritiken.
– De kanske är rädda. De känner att argumenten inte håller, säger hon. När det gäller elevantalet så
menar de tre lärarna att man inte borde stirra sig blind på hur siffrorna ser ut i nuläget.
– Det är ju så på landsbygden. Det fluktuerar upp och ner och det är inte som att Rånäs är en
ödebygd. Men istället stänger man ner där man skulle kunna öka, säger Anders Liegnell. Maud
Vestlin håller med honom och menar att kommunen borde utnyttja närheten till Arlanda och istället
satsa på orten.
– De säger att det är lite barn men titta på hur det ser ut framöver. Här skulle det kunna blomstra om
man satsade. Vi hoppas att de river upp beslutet, säger Maud Vestlin.
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