4.

FNs

barnkonvention: Allt arbete på förskolorÅkolor och politiska beslut skall ha barnperspel«tivet

ur FN:s barnkonvention3. Enligt Rädda Barnen ska en barnkonsekvensanalys genomföras när ett
beslut får påtagliga konsekvenser för ett barn. Att flyttas från en liten och trygg skola till en större
skola med oroliga klasser, samt pendla upp till 1,5 timmar till skolan (tiden i

skolskjutsreglementet bör inte överstiga 60 minuter) bör anses påtagliga. lngen konsekvensanalys
har genomförts4.

5.

Facket: Medbestämmandelagen/SamverkansaWalet berörs av en flytt av årskurs 3-5. En risk- och
konsekvensanalys utifrån Arbetsmiljöverkets riktlinjer bör göras innan beslut tas, men måste
göras innan beslutet verkställs. Vecka 21 ombads föräldrarna

till barn i Yttermalungs skola skicka

in sina val av skola i Malung. Detta uppfattas som att beslutet nu verkställs utan risk- och
konsekvensanalyss.

6.

Odemokratisk process: Samhällsföreningen för Yttermalung och Malungs finnmark (SYMF) bjuder
den

lL

SYMF

mars in BUN till möte för att diskutera pedagogiska lösningar för Yttermalungs skola.

får inget besked förrän 26 april då den 15 maj föreslås som mötesdatum. Den 15 maj fattar

BUN beslutet utan

att besvara

SYMFs

frågeställningar eller utreda föreslagna alternativa

lösningar. Detta går emot Malung-Sälens kommuns demokratimå16.

Vi kräver:

!
'
r
I

En

demokratisk process som strävar mot kommunens vision om ökad inflyttning

Att flytten av ärskurs 3-5 från Yttermalungs skola till Malung upphävs
En

utredning av alternativa pedagogiska lösningar till en flytt

En konsekvensanalys

(miljö, hälsa, samhälle och ekonomi) av; flytt till Malung samt vidare

satsning på Yttermalungs skola som Naturskola (enligt föreslaget åtgärdsprogram i Dalarnas

miljömål).
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Bjuråker 24,782 91 Malung
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Skolplanen, Malung-Sälens kommun 2OlO-2012
E-mail frän Skolchefen daterat 23 maj.
5
E-mail fiån Skolchefen daterat23 maj besvarar inte fragan om risk- och konsekvensanalys. Siiger att MBL
fiirhandlingar ska ske 3 juni.
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http:/iwrvw.malung-salen.se/UserFiles,ryiles/SkolanrNamndsplan-2013-2014-antagen.pdf
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