Stockholm, 2015-10-06
Idéburna skolors riksförbund
www.ideburenskola.se

Idéburna skolors riksförbunds remissvar
på förslag i skollagen enligt betänkandet
plats för nyanlända i fler skolor
(SOU2016:9)
Idéburna skolors riksförbund ser positivt på förslaget om
förändringar i skollagen för att möjliggöra undantag i
intagningsregler för nyanlända elever.

Förslaget
I utredningen föreslås att såväl kommunala skolor som fristående
skolor ska ges möjlighet att göra undantag från sina tillåtna
intagningskriterier definierade i skollagen för att ge förtur till elever
som är nyanlända i Sverige. Den högsta tillåtna kvot för antagning av
elever enligt denna förtur föreslås vara 5 % av det normala elevantalet
i skolan. Vad som menas med nyanlända finns tydligt definierat i
utredningen.

Våra synpunkter
Det har under senare tid varit många människor som tvingats fly från
krig, fattigdom och förtryck och många har sökt sig till Sverige för att
försöka skapa en trygg tillvaro för sig och sina barn. Vi ser det som ett
gemensamt samhällsansvar att dessa barn så snabbt som möjligt kan
integreras i samhället och att de får en bra utbildning. Vi menar att
den idéburna sektorn, som en del i civilsamhället, har ett särskilt
ansvar i dessa frågor. De idéburna skolorna erbjuder i allmänhet både
trygghet och en god lärmiljö men har ofta en lång kö vilket idag gör
det svårt att kunna erbjuda nyanlända en plats i skolan. Det är
naturligtvis inte enkelt för en skola med en lång kö av elever att skapa
förtursplatser. Det är dock vår övetygelse att många av våra
medlemsskolor kommer att göra sitt yttersta för att hitta möjligheter
att lösa detta.
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En förutsättning för att de idéburna fristående skolorna ska kunna
erbjuda ett gott mottagande är dock att det finns ett bra samarbete
med hemkommunen. Detta är något våra skolor ofta efterfrågar
även i andra sammanhang. Kommunen måste vara delaktig på flera
plan, både när det gäller hjälp med ansökan och i samband med
placering. Ekonomiska villkor måste vara tydliga och gälla för hela
den tid eleven behöver särskilda insatser t.ex. behov av av
förberedelseklass, studiehandledning på modersmålet eller eventuellt
särskilda sociala insatser.
Utifrån dessa synpunkter ställer vi oss positiva till
utredningens förslag och tillstyrker denna lagändring.
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