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Slopa marknads
skolan – rädda
idéburna skolor
Marknadsutsättningen av skolor skapar koncerner som slår
ut små och idéburna skolor. Med dagens utveckling kommer
dessa att ha mycket svårt att klara sig framöver.

S

valövs Montessori, Vackstanäs gymnasium i Södertälje, Umeå Waldorfskola och Grillska gymnasiet i Örebro. Det är fyra av de många idéburna skolor runt om i landet som inte
delat ut en enda krona till sina ägare. Därmed
borde argumenten om att det inte går att driva en friskola utan vinstutdelning en gång för
alla förpassas ur debatten. Men de idéburnas
existens är hotad. I det offentliga samtalet har
begreppet friskola alltmer blivit synonymt
med vinstutdelande friskolor. Sammanblandningen mellan vinstutdelande och idéburna
friskolor är ett utvecklingshinder för de senare.
Idéburna skolor drivs oegennyttigt och har
aldrig som syfte att berika enskilda eller organisationer genom vinstutdelning eller värdeöverföringar. De präglas av ett starkt engagemang och intresse för barn och unga. Det är
den främsta drivkraften, men där finns flera.
Några är att låta landsbygden leva genom att
ha en byskola kvar, intresset för en speciell
pedagogik, eller att engagerade lärare vill gå
ihop och starta en skola utifrån sina tankar
om bildning och en gemensam kunskapssyn.
Ofta finns ett samhällsengagemang i botten.
Idéburna skolor bidrar på flera sätt till det
svenska skolsystemet. I första hand erbjuder
de en mångfald av alternativ när det gäller
skolans utformning och pedagogiska innehåll,
vilket är en förutsättning för verklig valfrihet.
De idéburna skolorna är ofta små och klasserna mindre. Lärare och skolledning delar samma vision vilket ger en gemensam riktning åt
verksamheten. De här skolorna erbjuder ofta
en miljö som kan vara räddningen för elever
som av olika skäl har svårt att finna sig till
rätta i andra skolor.
I takt med att koncernskolorna växer har
dock andelen idéburna friskolor blivit allt
mindre. Det är inte bara en följd av de stora
bolagens snabba expansion utan också av att
regelverket anpassats för att kontrollera skolor i koncernform. Det senare har drabbat
idéburna skolor som får svårare att etablera
och driva sin verksamhet. De ekonomiska villkoren påverkas, den administrativa bördan

växer och utrymmet minskar för alternativa
sätt att organisera utbildning och undervisning. Därtill kommer att många små idéburna
skolor köps upp av koncerner.
Koncernskolornas expansion har som
nämnts drivit fram en störtskur av regleringar, krav och villkor för skolverksamheten som
gör det närmast omöjligt att starta och driva
små idéburna skolor. När utvärdering och
granskning följer centralt framtagna standardiserade former och kriterier hamnar det som
är kärnan i de alternativa verksamheterna
ofta utanför vilket tar udden av poängen med
granskningarna.
Detta är ett systemfel på samhällsnivå, där
marknadsutsättningen av skolor skapar koncerner som slår ut små och idéburna skolor.
Dessa kan inte konkurrera med koncernskolor
och med deras ekonomiska möjligheter att
marknadsföra, omfördela pengar med mera.
Med den utveckling vi ser i dag kommer det
att bli mycket svårt för idéburna skolor att finnas kvar i framtiden.
Vad krävs då för att de idéburna skolorna och
förskolorna ska kunna överleva och fortsätta
att utvecklas? Vi ser sju viktiga förutsättningar.
1. Rätten att ta emot offentliga medel för att
driva skola måste regleras på ett annat sätt än
i dag, liksom möjligheten att köpa upp skolor.
Skolor ska inte ses som varor på en marknad
och skolhuvudmän med tillstånd måste vara
verkliga ledare av skolan och inte pappersprodukter i en ägarportfölj.
2. Ett särskilt regelverk behövs för idéburna
skolor där en annan typ av bedömning kan
göras kring uthållighet och förmåga. Det ska
även vara möjligt för en personal- eller
föräldragrupp att ta över driften i kommunala skolor i en idéburen driftsform utan att detta räknas som värdeöverföring.
3. Idéburna skolor måste få bättre förutsättningar än i dag för ett förebyggande arbete
och stöd till elever med olika svårigheter. Det
är en grupp som är kraftigt överrepresenterad
bland unga vuxna som hamnat snett i samhället. Godtyckligheten i dagens system med
tilläggsbelopp måste försvinna.
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4. Utrymmet för professionella bedömningar måste öka. Det är viktigt att skolorna får tillbaka mandatet att driva utbildning utifrån
skollagen och läroplanens intentioner. Vi kan
aldrig få en skola med hög kvalitet om den ska
drivas av skolmyndigheternas tjänstemän
i stället för av skolans professionella – lärare
och rektorer.
5. Pedagogisk mångfald kräver en olikformig likvärdighet. De flesta av de åtgärder som
föreslagits i olika statliga utredningar bygger
dessvärre på standardisering och därmed likriktning. Nu behövs mindre detaljstyrning och
större autonomi. En viktig aspekt av detta är
lokalt anpassade utvärderingsformer som
utgångspunkt för dialog med skolmyndigheterna.
6. Bättre samverkan krävs med kommunerna. Idéburna skolor är stabila komplement till
de kommunala skolorna och borde ingå
i kommunernas planeringsunderlag. Genom
att etablera idéburna skolverksamheter i utsatta områden kan segregationen motverkas.
7. Det bör öppnas för försöksverksamhet
med idéburna skolverksamheter så att dessa
kan bli en innovativ kraft i skolsystemet.
Marknadsskolan behöver fasas ut och en
skola för bildning återupprättas. Det svenska
skolsystemets kvalitet avgörs genom arbetet
på enskilda skolor. Dessa måste överlag få
betydligt bättre förutsättningar att bedriva
pedagogiska verksamheter med utgångspunkt
i skolans hela uppdrag, ett uppdrag där kunskap ska knytas samman med elevernas personliga utveckling och demokratifostran.
De idéburna skolorna vill gärna gå före i en
utveckling som sätter starkare fokus på eleverna och deras utveckling men det kräver helt
andra villkor än vad det nuvarande skolsystemet kan erbjuda. Därför behöver de
idéburna skolornas roll tydliggöras och
resurstilldelningen omprövas.
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