Kommunfullmäktiges sammanträde
Solna den 28 oktober 2019
Interpellation till Skolnämndens ordförande Marianne Damström Gereben

Interpellation om antal inskrivna barn i fritidshem 4–6
I våras gick information ut till föräldrar med barn i låg- och mellanstadiet att den öppna och
inskrivna verksamheten på fritidsklubbarna skulle försvinna och ersättas med fritidshem 4–6
som ska bedrivas i skolans egna lokaler från och med 1 augusti 2019. Beskedet möttes med
såväl besvikelse och oro från många berörda föräldrar och barn. För många barn har
avgörandet för deras vilja att delta i verksamheten byggt på att fritidsklubbarna inte har känts
som en förlängning av skoldagen då klubben legat i andra lokaler. Oron har varit stor för att
barnen inte ska kunna inrymmas i skolornas lokaler på ett tillfredsställande sätt och att det
inte längre erbjuds någon öppen verksamhet för barn i mellanstadieåldern.
Att det är rektor som ska bära ansvaret för fritidsverksamheten 4–6 har kommunstyrelsen
tidigare fattat beslut om för att Solna ska följa lagen, men att fysiskt flytta in all verksamhet i
skolornas lokaler inför läsåret 2019/2020 har aldrig varit föremål för politiskt beslut. För att
överhuvudtaget kunna erbjuda fritidshemsverksamhet för åk 4–6 på respektive skola har
skolornas lokaler genomgått mer eller mindre omfattande renoveringar. På ett antal skolor
blev uppstarten i de nyrenoverade lokalerna uppskjutna på grund av förseningar med
renoveringarna. Många elever och föräldrar vittnade om att det var rörigt på fritidshemmen
vid skolstart, både vad gäller de fysiska lokalerna och rent organisatoriskt. Därutöver var
informationen knapphändig kring uppstarten.
I våras utlyste det blågröna styret en ambition om att alla barn i målgruppen ska vara
inskrivna i fritidshemsverksamheten, åtminstone de barn som inte har andra fritidsaktiviteter
efter skolan. Dessutom talade man om att de barn som inte är inskrivna i verksamheten ska
följas upp, bland annat för att säkerställa att inget barn tvingas avstå från att delta i
verksamheten för att deras föräldrar inte har möjlighet att betala maxtaxan.
Nu är vi en bit in i terminen och verksamheterna kommit igång ordentligt på alla Solnas
skolor. Därför är det hög tid att se om den nya verksamheten levererar det som det blågröna
styret har utlovat.
Med anledning av ovanstående vill vi ställa följande frågor:
1. Hur stor andel av eleverna är idag inskrivna i fritidshem 4–6 jämfört med andelen som
deltog i den inskrivna och öppna verksamheten i fritidsklubbarna under ht 2018?
2. Har det gjorts en uppföljning på eleverna som inte är inskrivna i fritidshem 4–6?
3. Om ja på fråga 2, vad visar uppföljningen på?
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