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••• Redan år 2000 startade Rydbo
friskola efter att dåvarande Barn-
och ungdomsnämndens borgerliga
majoritet beslutat tillstyrka den
ansökan som lämnats in till Skol-
verket.  

När skolan ansökte om tillstånd
förband man sig att följa det regler
som gäller för friskolor eftersom det
också är förutsättningen för att få
tillstånd. Rektor tillika ägare och
därmed dubbelt ansvarig för driften
och verksamheten vid friskolan är
Kommunalrådet Ingela Gardner
Sundström

Nu 5 år senare har det visat sig att
Rydbo friskola, läs Ingela Gardner
Sundström, inte följer de regler och
förordningar som gäller.  

Skolverket som är tillsynsmyn-
dighet för skolor har gjort en inspek-
tion av Rydbo friskola. Resultatet av
inspektionen blev att allvarlig kritik
riktas mot skolan för att man inte
uppfyller de regler som krävs för att
få behålla rätten att bedriva skola. 

Kvalitetsredovisning 
– Underkänt

Friskolan har inte ens efter 5 år upp-
rättat någon kvalitetsredovisning
vilket är ett krav enligt de regler som
gäller. En kvalitetsredovisning har
nyligen tagits i bruk inom kommu-
nens skolor efter ett långt och natur-
ligtvis kostsamt men nödvändigt
arbete. Det skall bli intressant att få
ta del av Rydbo friskolas kvalitetsre-
dovisning när den förhoppningsvis
blir klar.

Rektor, bitr. rektors 
arbetsfördelning – Underkänt

Ansvaret för den pedagogiska led-
ningen i skolan är rektorn. Skol-
verket pekar på att det finns behov
av en pedagogisk ledare vilket också
hade framkommit vid samtalen med
lärarna.

Lärare med specialkompetens
saknas – Underkänt

Skolverket pekar på att skolans sak-
nar lärare med specialpedagogisk
kompetens. Den kompetensen är
viktig för att på bästa och fullt kom-
petenta sätt arbeta med bland annat
elever i behov att särskilt stöd. 

Skolverket säger vidare att man
vill poängtera vikten av specialpeda-
gogisk kompetens i den dagliga
verksamheten. Med andra ord inte
att enbart hyra in den kompetensen
när man tycker sig behöva ha den.

Uppföljning och utvärdering av
skolans mål – Underkänt

Skolverket säger i sin rapport,
”Skolan har dock ingen systematisk
uppföljning och utvärdering av
målen”.

Samarbete mellan förskola och
grundskola – Underkänt

Det finns inga utarbetade rutiner för
samarbete mellan förskoleklass och
grundskola säger Skolverket. Det är
en väldigt viktig del i skolans verk-
samhet att detta samarbete fungerar
så att eleverna får en så väl anpassad

övergång från förskola till försko-
leklass och sedan till åk 1.

Åtgärdsprogram för stöd till
enskilda elever – Underkänt

Skolverket säger ”Egna upprättade
åtgärdsprogram för att stödja den
enskilda elevens utveckling finns
inte i skolan. 

Vid intervju med pedagogerna
framkom att det fanns oklarheter hur
åtgärdsprogram skall upprättas och
om åtgärdsprogrammens egentliga
syfte”.

Kränkande behandling 
– Underkänt

Skolverket säger sig vilja göra sko-
lan uppmärksam på att skollagen
talar om alla former av kränkande
behandlingar, där mobbning är ett av
flera exempel och man förutsätter att
skolan omarbetar sin plan så att den
omfattar det vidgade begreppet av
kränkande behandling.

Ansvaret för att reglerna efterlevs
ligger på den som driver skolan dvs.
rektor och ägare.

När det gäller Skolverkets kritik
av Rydbo friskola är den kritiken
extra allvarlig eftersom det är
samma person, nämligen Ingela
Gardner Sundström, som är både
ägare och rektor. 

Alltså samma person som paral-
lellt med dom rollerna också är
Kommunstyrelsens ordförande i
Österåker och därmed dessutom
ytterst ansvarig för skolverksamhe-
ten i kommunen.

Har man rollen som ytterst ansva-
rig politiker och samtidigt på deltid
driver verksamhet med kommunala
och statliga medel då bör man före-
gå med gott exempel anser Bror
Segerlund 2:e vice ordförande i
Grundskolenämnden. Att politiker
skall föregå som bra exempel har ju
med all rätt och tydlighet hävdats i
många andra sammanhang. Den här
gången blev det mer än underkänt.

Rydbo Friskola har i sin ersätt-
ning från Österåkers kommun för
varje elev, samt vissa statliga pengar,
faktiskt under dessa fem år fått
betalt för att driva skolan efter de
regler som gäller. Detta måste den
kommunala skolan göra för samma
ersättning per elev som den som
Rydbo friskola fått. 

Då måste det vara ett anständig-
hetskrav att man också driver skol-
verksamheten på ett regelrätt sätt
fullt ut. Att man som Rydbo friskola
dessutom hyr in sig för ex.vis slöjd
och gymnastik för en billig peng i
den kommunala skolan, i stället för
att hålla med sådana lokaler själv,
borde bidra till ett tillräckligt utrym-
me för att se till att alla andra delar i
skolverksamheten fungerar.

Jag tycker att det är viktigt, säger
Bror Segerlund, att föräldrar vet att
deras barn tillika elever som går i
Rydbo friskola får en skolgång som
är minst lika bra som den kommuna-
la skolan ger. Därför måste även
Rydbo friskola se till att anpassa sin
verksamhet till det som gäller som
förutsättning för att få driva skola.

Underkänt för Ingela Gardner!

••• Efter ett år har hon nu blivit varm
i kläderna och redan fått sitt första
politiska uppdrag. 

Eva Börjesson flyttade till Österå-
ker redan 1981. Nu bor hon med dot-
tern Maria och katten Nisse i ett rad-
hus i Åkerstorp. Sonen har redan
flyttat hemifrån. Till vardags åter-
finns hon på Kobben på Bergavägen
där hon jobbar med daglig verksam-
het för utvecklingsstörda. Intresset
för människor och omsorgen om de
mest utsatta är något som ligger Eva
varmt om hjärtat. 

Många nya
medlemmar
under 2004 Men vad var det som gjorde 

att Eva tog steget och gick
med i partiet? 

Hon inleder med att berätta att det
inte alls var så lätt att gå med. Det
var svårt att få kontakt och hon jaga-
de socialdemokraterna i ett halvår
för att bli medlem innan hon lycka-
des. 

Jag har egentligen alltid röstat på
socialdemokraterna, men det som
avgjorde att jag gick med i partiet
var att mina föräldrar blev så illa
behandlade i Stockholms stad.
Mamma var 88 år och skulle sköta
pappa som drabbats av Alzheimer.
De tvingades bo kvar i lägenheten
för de bedömdes inte vara tillräck-
ligt gamla eller sjuka.  Jag kämpade

så för att de skulle få ett äldreboen-
de. Till slut lyckades jag. Tyvärr gick
båda bort bara några veckor därefter.

Har alltid varit intresserad av
politisk debatt, har följt med och läst
tidningar och nyheter. 

Om du fick bestämma för en
dag, vad skulle du ändra på då?

Att äldre och handikappade står mer
i fokus och ges mer inflytande. Att
det finns fritidssysselsättning för
äldre och handikappade.

Eva har precis fått sitt första poli-
tiska uppdrag, som ersättare i
grundskolenämnden. Det tycker hon
är väldigt spännande. Och ambitiös
är hon. Eva har redan läst in alla
handlingar ett halvår tillbaka.

En medlemsvärvningskampanj från 1 maj till sista november 2004,
gav 17 nya medlemmar. Totalt värvades 33 nya medlemmar bara
under förra året, och allt fler kommer till. En av socialdemokraternas
nya medlemmar i Österåker är Eva Börjesson från Åkerstorp. 
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