
Öppet brev till Barn- och utbildningsnämnden i Ödeshög 
inför beslut 10 april 2017 om Boets skolas framtid  

Vi i Boets projekteringsgrupp har tagit del av bildnings- och kulturchef Ingmar Unossons utredning av 
skolverksamheten i Ödeshögs kommun (daterad 2017-03-27). Vår arbetsgrupp har under 2016 tagit 
fram en vision och idéer kring hur Boets skola skulle kunna återöppnas hösten 2018. Därför tycker vi 
förstås att det är tråkigt att utredarens förslag är att Barn- och utbildningsnämnden ska fatta ett 
beslut om nedläggning på sitt nästa möte 2017-04-10. I förslaget finns även att skolans lokaler ska 
behållas av kommunen som en framtida resurs, vilket vi förstås ser som positivt. Den kompletterande 
utredningen gällande de olika skolornas upptagningsområde visar ju att elevunderlag finns.     

Vår arbetsgrupp föreslår istället att Barn- och utbildningsnämnden beslutar att behålla lokalerna men 
väntar med beslutet om skolan ska återöppnas eller läggas ner. Vi ser inte logiken i att förhasta ett 
sådant beslut. Vi ser heller inte att utredningen har tagit med tillräckligt många aspekter kring vad 
effekterna blir om kommunen erbjuder en landsbygdsskola till de som bor - eller vill bosätta sig - i 
kommunens södra delar. Skolutredningen behöver samordnas med det pågående arbetet med en ny 
översiktsplan, och en koppling till kommunens landsbygdsvision. Skogen är också kommunen och 
naturligtvis anser vi att även den behöver en skola för att leva.  

  

Sammanfattningsvis föreslår vi att Barn- och utbildningsnämnden i Ödeshög skjuter på att fatta ett 
slutgiltigt beslut om Boets skolas framtid. Under tiden fram tills ett beslut tas bör kommunen bredda 
utredningen och dialogen för Ödeshögs skogsbygds framtid. Samtidigt kan fritidsverksamheten 
fortsätta bedrivas och förbättras och utgöra det nav som bygdens barn behöver. 

Vi förespråkar att Boets skola kvarstår i kommunens ägo då den kan komma att spela en nyckelroll i 
skogsbygdens framtida utveckling.  

 

 

Boet den 4/4 2017 

Boets byalags arbetsgrupp för projektering av Boets skola  

 


