Till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige, 2018-04-05.
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) angående
pedagogiska planer för nya Kvibergsskolan.
Efter flera reportage i media, bland annat SVT Väst, GT och Expressens Debattsida, har de
pedagogiska planerna från den tilltänkta ”Framtidsskolan” i Kviberg skapat stor oro hos
elever, föräldrar och pedagoger. Planerna med klassrumslösa, åldersblandade och
skärmsurfandes jättegrupper av elever förskräcker.
Ansvarig nämndordförande i SDN, Özgur Tasbas säger i GT: – Vi är helt tagna på sängen. Jag
tänkte: Vad är detta? Det här är inte den skola vi beställt. – Föräldrarna upplever att deras
barn blir experiment och försökskaniner, säger Tasbas och tycker att mycket av det han får
höra om skolan verkar rimma illa med modern forskning.
Högstadieläraren Isak Skogstad skriver kraftfullt på Expressens debattsida och är inte nådig i
sin kritik: ”Progressiv undervisning, där eleven förväntas ta ett ökat ansvar för sin egen
inlärning, är inte bara dåligt, det drabbar dessutom de icke-privilegierade eleverna allra
mest. I sociala medier skryter Kvibergsskolan om att alla elever får varsin iPad. Ingenstans
går det dock att läsa om hur skolan arbetar med sådant som faktiskt betyder något, som
exempelvis ämneskunniga lärare som värnar undervisningens kvalitet. Antagligen beror det
på att man helt enkelt inte prioriterar det. Skolans idé baseras på konceptet "4K":
Kommunikation, kollaboration, kreativitet och kritiskt tänkande. De glömde dock bort det
viktigaste ordet som börjar med bokstaven k för en skola: Kunskap.”
Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsen ordförande:
1. Står den rödgröna minoriteten bakom de pedagogiska planerna för ”Framtidsskolan”
i Kviberg?
2. Anser du att av rektorn föreslagen pedagogik bidrar till en likvärdig och
kunskapsbaserad skola?
3. Enligt skollagen LGR 11 har eleverna rätt att få inflytande över utbildningen. Har
Kvibergsskolans elever, som nu går i tillfälliga lokaler på Kvibergs kaserner, fått
uttrycka sig om rektorns pedagogiska planer?
4. Hur ser du på föräldrars uttryckta oro över att deras barn ska utsättas för
pedagogiska experiment som inte har stöd i forskning?
5. Är du beredd att stödja förslaget om att avbryta rektorns tilltänkta experiment på
Kvibergsskolans elever?
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