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Interpellation till grundskolenämndens ordförande Jelena 
Drenjanin (M) om effekterna av sparkraven i Huddinges 
grundskolor 
 
Grunden för vårt starka samhälle och våra barns framtid läggs i skolan. När vi 
investerar i skolan så investerar vi också i vår gemensamma framtid. I Huddinges 
grundskolor finns lärare som varje dag gör sitt yttersta för att alla elever ska ges 
de bästa förutsättningarna att lyckas i skolan och nå kunskapsmålen. Det är 
ovärderliga insatser som bidrar till att fler får möjlighet att klara gymnasiet och 
så småningom studera på högskola eller universitet, eller jobba. 
 
I flera års tid har vi kunnat ta del av larmrapporter från många av Huddinges 
grundskolor där lärare, elever och föräldrar vittnar om tuff arbetsmiljö där 
lärarna inte har tid att vara lärare. Senast för ett par veckor sedan publicerade 
Mitt i Huddinge en artikel1 om Hörningsnässkolan där personal berättar om 
pedagoger som är så trötta så att det händer att de gråter på jobbet, och att det 
bara är en tidsfråga innan ett barn blir skadat, rymmer eller glöms bort vid 
stängning. 
 
Dessvärre är det här vittnesmålet från Hörningsnässkolan inte unikt. De senaste 
åren har grundskolenämnden inte fått de resurser som behövts för att kunna 
stärka Huddinges skolor med bättre arbetsmiljö, höjda kunskapsresultat och 
trygghet och studiero. Senast i april i år fattade grundskolenämnden beslut om 
en handlingsplan innefattande bland annat att öka klasstorlekarna, minska 
antalet elevassistenter, samt skära ner i fritids och elevhälsa. Handlingsplanen 
antogs i ett redan ansträngt läge och de negativa effekterna har snabbt märkts 
av. 
 
Det är tydligt att Huddinge har en lång väg innan vi är en skolkommun där alla 
lärare har en god arbetsmiljö och alla elever blir behöriga till gymnasiet. Genom 
att satsa på skolan; på skickliga och behöriga lärare, på fler yrkeskategorier i 
skolan och på trygghet och studiero, kan fler elever nå kunskapsmålen och 
Huddinge bli en föregångskommun i skolsverige. 

                                                 
1 https://mitti.se/nyheter/skola/alldeles-utmarkt-hjalpa/?omrade=huddinge 
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Mot bakgrund av det ovanstående vill jag fråga följande 
 
Är du nöjd med hur den politiska styrningen av Huddinges grundskolor har varit 
de senaste åren? 
 
Vilka åtgärder tänker du vidta för att lärarna i Huddinges skolor ska få en bättre 
arbetsmiljö?  
 
Vilka åtgärder tänker du vidta för att alla elever i Huddinges skolor ska nå 
kunskapsmålen i alla ämnen? 
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