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Interpellation gällande ”Särbegåvade barn”

 

Mälarökoalitionen har tagit upp behovet av att Ekerö kommun tar fram en handlingsplan för 
barn och elever med särskild begåvning i såväl vårt förslag till budget som vår politiska 
plattform. I valrörelsen 2018 blev alla partier tillsända ett brev från lokalavdelningen av en 
förening som organiserar föräldrar till barn med särskild begåvning. Denna förening har nu 
tagit förnyad kontakt med partierna i koalitionen. Anledningen till den förnyade kontakten är 
att Ekerö kommun enligt beslut av Skolinspektionen (Dnr 41-2018-1339) åläggs följande:

”Skolinspektionen förelägger Ekerö kommun att senast 22 april 2019 vidta åtgärder för att 
tillgodose aktuell elevs rätt till ledning och stimulans samt särskilt stöd” 

Skolinspektionen motiverar bl.a. beslutet med att:

”Sammantaget bedömer Skolinspektionen att huvudmannen brustit i att utreda elevs behov av
särskilt stöd samt i arbetet med åtgärdsprogram och beslut enligt 3 kap 11-12 §§ Skollagen”. 
 

Vi i Mälarökoalitionen har lyft frågan om behovet av en handlingsplan för barn och elever 
med särskilt begåvning. Vi har i våra kontakter med elever och föräldrar mött flera väldigt 
sorgliga fall där elever farit illa eftersom ansvarig skola inte vidtagit åtgärder i rätt tid. Det 
beslut vi ovan refererar till är endast ett exempel. 
 
Flera kommuner i länet har redan utarbetat och antagit handlingsplaner (bl.a. Sigtuna och 
Stockholm). Att upprätta en handlingsplan som ger stöd till rektorer och pedagoger i deras 
arbete med att hantera särskilt begåvade elever är inte något som är särdeles kostsamt. 
Däremot kan det spara såväl ekonomiska resurser som mänskligt lidande på längre sikt. Det 
finns gott om såväl forskning som praktisk evidens som kan utgöra grund för en 
kommunövergripande handlingsplan för särskilt begåvade barn. 
 
Så. Min fråga till dig som ordförande för Barn- och utbildningsnämnden Sivert Åkerljung är:
 
 
Tänker du ta initiativ till att Ekerö kommun ska ta fram en handlingsplan för barn och elever 
med särskild begåvning?

För Mälarökoalitionen

Ulrika Sandin
Miljöpartiet


