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SIKO är kritiska till Värmdö kommuns förslag till förändringar på ö-skolorna. 
 
För en levande skärgård krävs en bra ö-skola och bostäder till överkomliga priser på kommunens 

kärnöar. Värmdö kommun har nu lagt ett förslag till ”långsiktig” lösning av skolorganisationen på 

kärnöarna Möja, Runmarö och Svartsö. SIKO anser att denna lösning inte alls är långsiktig utan i allra 

högsta grad kortsiktig. Den föreslagna lösningen kommer att ytterligare bidra till att skärgården 

avfolkas och är levande bara under några korta sommarmånader. 

 

SIKO arbetar därför nu med att ta fram ett förslag på ett koncept för en ny skärgårdsskola, en 

modern skola som bygger på skärgårdens unika värden och modern teknik. En skola som kan bli 

attraktiv även för elever från fastlandet. 

 

I avvaktan på ett nytt, modernt koncept för en skärgårdsskola har vi fyra konkreta idéer till hur man 

tillsvidare skulle kunna bevara ö-skolorna i Värmdö kommun: 

 

1. Vi har förståelse för att dagens knappa elevunderlag gör det svårt att bedriva undervisning 

med kvalitet för högstadiet (7-9) i alla ämnen, alla dagar i veckan på ö-skolorna. Att ett 

högstadium formellt finns kvar på öarna är emellertid mycket viktigt för möjligheten att 

attrahera nya barnfamiljer till öarna.  SIKO föreslår därför att högstadiet finns kvar på öarna 

men bedrivs på samma sätt som idag (2-3 dagar i veckan på huvudskolan) i avvaktan på en 

positiv befolkningsutveckling.  

2. Att ett nytt koncept för en ”modern skolbåt” utvecklas och upphandlas. Skolbåten ska stå till 

förfogande under hela skoldagen och snabbt frakta elever och lärare på tider som minimerar 

restiden och är anpassade efter elevers och lärares scheman. Detta skulle kunna möjliggöra 

ett mer effektivt utnyttjande av lärarresursen och därmed kunna behålla F-6 på öarna 

samtidigt som det skulle minska elevernas restider. 

3. Projektet med fjärrundervisning utökas och görs till en reguljär resurs för ö-skolorna. Här 

måste finnas mycket att hämta från erfarenheterna under covid-pandemin. En särskild resurs 

som utvecklar fjärrundervisningen bör tillsättas.  

4. En angöringsbrygga för skolbåten i omedelbar närhet av Djurö skola bör snarast anläggas. 

Restiderna för elever och lärare skulle därmed kunna minskas. En skärgårdsskola utan brygga 

är ingen skärgårdsskola! 

5. Värmdö kommun avsätter kvalificerade resurser för att undersöka vilka möjligheter som 

skulle kunna finnas för att erhålla regionalt eller nationellt stöd för ö-skolorna. En levande 

skärgård är utan tvekan en såväl regional som nationell angelägenhet. 

 

Stockholms skärgård i september 2020 

SIKO 
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