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Yttrande avseende ändrade planer för Strandskolans
utbyggnad
Beslutet att försöka hitta andra lösningar än Strandskolans planerade utbyggnad
hotar att riskera hela verksamheten för barn med autism i Katrineholms kommun.
Efter beskedet om klartecken för Strandskolans ombyggnad i december –02 har
ett mycket stort engagemang lagts ner av både personal och föräldrar. När man
sedan får ett besked om att försöka finna andra lösningar, försvinner arbetsglädjen
för en mycket kompetent personal med ett stort engagemang för barn med autism.
Tappar personalen sitt engagemang riskeras hela verksamheten, detta i en
kommun som påstår sig bibehålla sin satsning på barn och ungdomar.
Det är inte bara boende i Katrineholms kommun som drabbas utan även elever
från andra kommuner.

Kompetens
Strandskolan är känd i hela landet för dess dugliga och kompetenta personal och
det sätt vilket de har lyckats med en bra utbildning för barn med autism.
Strandskolan har haft många studiebesök från andra kommuner för att se hur de
har lyckats lösa utbildningssituationen. Det har även varit studiebesök från andra
nordiska länder.
Den kompetens som finns hos personalen på Strandskolan har tagit lång tid att
bygga upp. Genom att riskera personalens engagemang riskerar Katrineholms
kommun även kompetensen som finns på Strandskolan. En kompetens som man
inte kan återskapa genom ett antal platsannonser.

Lokaler
När beskedet om att Strandskolan skulle få byggas ut valde skolans personal och
föräldrar att använda tillfälliga lokaler för att alla elever skulle få plats.
Planeringen byggde på att ombyggnaden skulle vara klar till starten av läsåret
04/05. Hur ska denna lokalfråga lösas nu? Avsikten var att säga upp
hyreskontraktet för modulerna vid Skogsborgsskolan i december 2003 för att inte
kommunen skulle drabbas av onödiga kostnader när Strandskolan var ombyggd.
Hur kommer lokalsituationen att se ut när läsåret 04/05 börjar? Denna grupp av
barn går inte att flytta runt hur som helst, de behöver en mycket stabil grund att
stå på för att kunna tillgodogöra sig sin utbildning.
Det ritningsförslag som föreligger för om-/tillbyggnad av Strandskolan har tagits
fram i samverkan mellan arkitekter, skolans personal och föräldrar. Personer med
stor kunskap om hur arbetsmiljön för barn med autism bör utformas. Denna
kunskap måste tillvaratas vid om-/tillbyggnad av Strandskolan.
Den kompetens som finns i ritningsförslaget måste tas tillvara när om/tillbyggnaden sker, oavsett var det sker.
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Segregering
Ett av alternativen som gavs att utreda skulle ha inneburit en total segregering av
barn med funktionshindret autism. Den som ger ett sådant förslag tycker
uppenbarligen att dessa barn är någon sorts andra klassens kommuninnevånare.
Idag är Strandskolan en lokalintegrerad skola för barn med autism.

Lokalisering
Strandskolans nuvarande placering medger mycket stora möjligheter till att träna
eleverna i daglig livsföring. Det vill säga närhet till affärer och kommunala
inrättningar som bibliotek, simhall etc. Denna träning är grunden för att uppnå en
självständighet som är absolut nödvändig i vuxenlivet.
Att flytta skolan till ett annat geografiskt läge kommer att begränsa dessa
möjligheter till träning inför vuxenlivet. En annat läge kommer att innebära ökade
kostnader för kunna genomföra denna viktiga och absolut nödvändiga träning.

Föreningen Autism
Föreningen Autism Södermanland ser med stor oro på hur Katrineholms
kommuns agerande i denna fråga påverkar barn med diagnosen autism i
Katrineholm och angränsande kommuner.
FA Södermanland önskar svar på följande frågor
• När är Strandskolans nya lokaler färdiga?
• Kommer det utarbetade ritningsförslaget att tillvaratas?
• Var kommer Strandskolan att vara lokaliserad?
På uppdrag av FA Södermanlands styrelse

________________________
Mats Lundgren
v ordförande Föreningen Autism Södermanland
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