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Stockholm växer med ca en busslast varje dag, sades det för några år sedan,
busslasten har säkert blivit två vid det här laget. Bostadsbygget intill skolan
som planeras att rymma ca 300 lägenheter, blir klara i början av 2018.
Skolorna växer också. För ca 8 år sedan gjordes en lokalkapacitetutredning i
Stockholms grundskolor. Den sade att elevantalet minskade så att det var
troligt att Kämpetorpsskolan skulle behöva läggas ned. Helt otroligt hur de
kunde ha så fel. Jag vet att jag visade på antal födda barn som så
småningom snart växer upp. De menade att denna utredning var gjord på
prognoser, det var viktigare. Hur som helst nu står vi inför fakta att
elevantalet växer och Kämpetorpsskolan byggs ut till en 1000 elevers skola.
Tidpunkten då detta ska bli klart är hösten 2019. (Se separat information
kring status för byggnationen).
Skolornas resultat i PISA har också varit ett hett diskussionsområde. Sverige
vänder den nedåtgående trenden, politiker och Skolverket drar en lättnades
suck. I skolan behöver vi fokusera på långsiktighet och att lärarana som är
elevernas viktigaste faktor får arbetsro. Många projekt är absolut nödvändiga
och bra, bara det inte styr om vägvisaren hela tiden. Det finns också många
andra resultat som svenska elever klarar bra. Engelska är ett ämne där
elevernas kunskaper ligger långt över snittet. Hur eleverna klarar sig i vuxen
ålder är också framstående i förhållande till många länder.
På Solbergaskolan och Kämpetorpsskolan ligger medeltalet av elevernas
kunskaper i nationella proven åk 3 och 6 genomsnittligt eller strax över i
Stockholm.
Våra två grundsärskolors verksamhet ligger långt fram och besöks av andra
skolor från hela världen.
Kring de sociala värdena så ligger Sveriges resultat mycket bra. Det visar att
vårt jobb kring värdegrund och vänskap har betydelse.
Vänskap och värme förtjänar vi alla och med de orden vill jag därför önska
er alla en riktigt, riktigt

God Jul och ett Gott Nytt År
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