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Barn – och utbildningsnämnden 2013-04-29 

Ärende 7. Projekt Färingtoftas framtid. 
 

 

Sverigedemokraterna i Klippan anser att det är viktigt att kunna erbjuda minst en eller gärna 

flera landsbygdsskolor till kommunens medborgare. Dels för att vi vill värna om en levande 

landsbygd genom att göra landsbygden mer attraktiv för barnfamiljer som vill bo utanför 

tätorten och låta sina barn gå i en skola nära hemmet. Men främst för att vi ser det som viktigt 

för kommunens barn att det finns viss variation när det gäller de kommunala skolornas 

profilering, storlek och geografiska spridning. Alla barn är inte likadana utan har olika behov, 

och det är viktigt att den kommunala skolan så långt det är möjligt kan möta dessa behov.  

 

Färingtofta skola är en landsbygdsskola med ett litet antal elever i förskoleklass samt i år 1-3. 

För en del elever är detta optimalt. Alla trivs inte i centralt belägna skolor med ett stort antal 

elever utan kan behöva den lugnare miljö som en liten landsbygdsskola kan erbjuda.  

 

Problemet med Färingtofta skola är, tyvärr, att antalet elever börjar bli för litet för att det på 

sikt ska kunna gå att bedriva en kvalitativt god undervisning till försvarbar kostnad.  

 

För att vända denna negativa trend och locka fler elever till skolan behövs enligt oss en satsning. 

Skolan behöver profilera sig, gå i spetsen för något som idag inte erbjuds i Klippans kommun. 

På så sätt kan en negativ trend vändas till en positiv sådan, och skolan kan gå en ljus framtid 

till mötes.  

 

Projektet Färingtoftas framtid har av rektorerna i Ljungbyheds rektorsområde föreslagits för 

Barn – och utbildningsnämnden. Projektet så som det presenterats är alltför dåligt konkretiserat 

för att i dagsläget kunna få fullt stöd från oss i Sverigedemokraterna.  

 

Dock ser vi att det finns en del mycket goda tankar i det föreslagna projektet, tankar som vi 

anser borde vidareutvecklas och konkretiseras innan nämnden fattar beslut angående projektets 

vara eller icke vara.  

 

Exempelvis innehåller projektförslaget tankar om att inrätta matematikverkstad, att uppdatera 

biblioteket och integrera detta med folkbibliotek, att samverka med forskare från 

högskolor/universitet, att ha paus – och rörelserum för eleverna, att bedriva lägerskola, och att 

se till att de barn som vill gå i Färingtofta skola hämtas och lämnas med buss vare sig de bor i 

Klippans kommun eller inte.  

 

Det handlar alltså om viktiga satsningar på att kunna möta elevernas vitt skilda behov och att 

tidigt motverka att eleverna kommer efter när det gäller grundläggande kunskaper i matematik, 

läsning och skrivning. Att detta dessutom kopplas till lägerskola och erbjuder närhet till 

landsbygd och natur gör det hela än mer positivt. 

 

För att ge Färingtofta skola en chans att vidareutvecklas enligt de goda tankar som framförts i 

förslaget, och för att på så sätt ge både skolan och landsbygden chansen till en ljus framtid,  

http://sverigedemokraterna.se/files/2010/04/sd-logotyp.png


 

  2013-05-02 

 

yrkade vi sverigedemokrater på att projektförslaget skulle remitteras åter till rektorerna för att 

konkretiseras och för att i högre utsträckning lyfta in naturen och landsbygden som en 

integrerad del i skolans verksamhet.  

 

Tyvärr vann vårt yrkande inte gehör. Istället beslutade Barn – och utbildningsnämnden att inte 

gå vidare med projektet, och vi reserverar oss därmed mot beslutet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För Sverigedemokraterna Klippan 

 

___________________________ 

             Therese Borg 
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