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Överklagan om beslut att flvtta årskurs 3-5 från Yttermalunes skola till Maluns (§23 Föt'valtdlsslasen)

samt besäran av inhibition (29§ Förvaltnineslager.rl.

Härmed överklagar vi, som invånare i Malung-Sälens kommun, Barn och Utbildningsnämndens (8UN)
beslut att flytta årskurs 3-5 från Yttermalungs skola till Malungl. Då beslutet har en direkt påverkan på
berörda barn och föräldrar begär vi inhibition med omedelbar verkan.

Underlaget

till vår överklagan

lämnades

in till

kommunstyrelsens ordförande, med kopia till

kommunfullmäktiges ledamöter, den 29 maj 20132. Nedan är en övergripande sammanfattning av
brister och felaktigheter i beslutsprocessen.

1.

Felaktigt elevunderlag i beslut: En fami[ boende i Malung-Sälens kommun ansökte i april 2013
om inskrivning av barn till klass 3 respektive klass 5 i Yttermalungs skola. Ärendet handlades inte
av ansvarig tjånsteman. Det korrekta elevunderlaget är därmed två elever i årskurs 3 samt tre

elever i årskurs 5.

2.

Personalkompetens: Yttermalungs skola och samtliga skolor i centrala Malung blir kritiserade för
bristande behörighet. Skolinspektionen föreslår kompetensutveckling, validering av erfarenhet
eller dispens för de ämnen där behörighet saknas

* inte flytt av årskurser.

Notera att behörighet

finns för klass 3 i Yttermalung skola. Trots detta har BUN beslutat att flytta årskursen

3.

till Malung.

Skolmllj6 enllgt §kollnspel$lonen: Yttermalungs skolas helhetsomdöme talar om individanpassad
och trygg miljö med studiero. Lillmons helhetsomdöme beskriver en orolig och kränkande miljö.
Blomsterbäcken förlitar sig delvis på baracker. lnformation om skolmiljö, samt hur eleverna

kommer att påverkas av brister i arbetsmiljö finns inte i BUNs beslutsunderlag.
I Som grund till beslut uppger BI"IN sjunkande elevantal samt krav från Skolinspektioneil om behöriga lärars. Tre
av fem ledamöter reserverade sig mot beslutet dä det saknar underlag. Beslutetjusterades den 20 maj 2013.
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