Ekerö 11 oktober 2018
Motion till kommunfullmäktige i Ekerö kommun
Av Desirée Björk, Bernt Richloow, Robert Oberascher och Elaine Adlertz
Att se alla barn och deras behov
Bakgrund
Att som politiker möta hjärtskärande berättelser från enskilda medborgare som far illa i vår
kommun är alltid frustrerande men fruktansvärt på ett personligt plan. Speciellt om det rör
våra mest skattade medborgare – barn.
Öpartiets styrelse blev kontaktad av ”Föräldragruppen särskild begåvning” på Ekerö. Som ett
öppet parti med ambitionen att främja medborgardialog bjöd vi givetvis in gruppen. Vi fick en
informativ och personlig dragning av situationen för särskilt begåvade barn här på Ekerö. För
att förstå vad denna beteckning står för så är det barn som;




Har en intellektuell kapacitet som överstiger det förskola och skola förväntar sig.
Processar information på en nivå som överstiger jämnåriga kamraters.
Har ett behov av intellektuell stimulans som ofta eller alltid upplevs större än det
förskola och skola i sin ordinarie verksamhet tillgodoser.

I dagens skola erbjuds barn med bestående begåvningsnedsättning särskola, vilket regleras i
skollagen.
Vi kan konstatera att möjligheten till ett motsvarande omhändertagande för de särbegåvade
barnen inte finns. Om vi utgår ifrån de underlag vi fått ta del av från ”Föräldragruppen
särskild begåvning”, så rör det sig om ca 150-350 barn bara på Ekerö. Det kan inte vara
rimligt att dessa barn på grund av understimulans, skall fara illa i våra skolor, något som är
uppenbart från de signaler som vi fått (från föräldragruppen). Öpartiet ser därför mot
bakgrund av det ovan anförda, att det är av största vikt att det omgående ges följande/ett
uppdrag till Barn- och utbildningsnämnden.

Förslag till beslut:
- Att kommunfullmäktige omgående uppdrar åt Barn- och utbildningsnämnden att





Det tas fram en handlingsplan med tydliga tidsatta och resurssatta aktiviteter/åtgärder.
Det utformas utbildning för alla som möter barn med särskild begåvning i kommunens
olika instanser.
Det skapas förutsättningar för sammanförande av barn med särskild begåvning för
studier med likasinnade.
Det inrättas en kontinuerlig uppföljning av ovan uppräknade åtgärder.

Desirée Björk

Bernt Richloow

Robert Oberascher

Elaine Adlertz

