
 

 

Fråga till kommunalråd Margareta 

Rönngren (S) 

 

Kommunens tur att ta stafettpinnen gällande 

skolgång för särskilt utsatta barn   

 

Till Umeå kommunfullmäktige 

2015-10-26 

 

Det är hög tid att Umeå kommun nu tar sitt ansvar enligt FN:s 

barnkonvention och skolförordningen och erbjuder utsatta EU- migranters barn 

möjligheten att få gå i den kommunala skolan med undervisning av utbildade 

och behöriga lärare. Lagstiftningen ger tveklöst Umeå kommun möjlighet och 

rättighet att nu ta stafettpinnen. 

 

Som ett resultat av kommunens undfallenhet att ta detta ansvar, ansökte 

Carlskyrkan hos Umeå kommun om projektmedel för att erbjuda de utsatta EU-

medborgarnas barn en bra och meningsfull verksamhet med ”pedagogiska 

inslag”, att samla kunskap och att utvärdera hur det har fungerat. Ansökan och 

äskade medel beviljades och under tiden 29 april- 4 juni erbjöd Carlskyrkan tio 

förmiddagar med en förskoleinriktad verksamhet för barn 2-5 år och en 

grundskoleåldersinriktad verksamhet för barn 6-12 år. Ca 20 barn deltog i 

träffarna och några barn deltog vid några tillfällen.  

I projektets slutrapport från den 16 juni 2015 kan vi läsa följande:    

 

”Målsättningen med den pedagogiska verksamheten är uppfylld. Vi blev 

berörda av EU-migranternas barns speciella utsatthet. När Umeå kommun sa 

nej till att för tillfället möta deras specifika behov av skolgång, som tydligt är 

beskrivet i barnkonventionen som vi i Sverige antagit, så tog vi i Carlskyrkan 

tillfälligt på oss uppdraget. Vi hade också förhoppningen att underlätta för 

Umeå Kommun att fatta det för oss enda rätta beslutet, att ge plats för de barn 

som önskar gå i skolan, och speciellt för de barn till föräldrar som verkar för 

att stanna i Umeå. 

Vi har sett och visat att det går att samla "EU-migranternas" barn och det 

går att ge dem en meningsfull pedagogisk verksamhet. Vi som kyrka, eller 

ideella organisationer, har varken kompetens eller personella resurser att i 

längden bedriva en pedagogisk verksamhet för utsatta EU-migranters barn. 

Därför lämnar vi nu över stafettpinnen till Umeå Kommun.” 

 

Försöksverksamheten visar hur betydelsefullt det är för barnen att få ta del av 

en planerad pedagogisk verksamhet. Den kommunala skolan kan erbjuda barnen 

en verksamhet enligt läroplanen med utbildade och behöriga lärare med 

beprövad erfarenhet och kompetens.  

 

Fråga:  

- Kommer Umeå kommun nu att ta stafettpinnen och erbjuda utsatta EU- 

migranters barn skolgång under den tid de vistas i Umeå?  

 

Elisabeth Zachrisson 

Vänsterpartiet
 


