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Enkel fråga  
Till kommunalrådet Sara Wettergren (L)  
 
Enkel fråga om skolkontrakt 
 
I Sydsvenskan den 23 januari kunde vi läsa att det nya skolkommunalrådet Sara Wettergren 
(L) nu vill införa ett kontrakt mellan skola och förälder i Malmös stad. 

Syftet med kontraktet tycks vara att få föräldrar att förstå vilken roll de har, liknande kontrakt 
finns framförallt bland privata skolor i dagsläget. Kontrakten kan bland annat innehålla 
uppmaningar om att föräldrarna ska se till att barnen sover ordentligt, har ätit frukost, 
kommer i tid till skolan och har med sig rätt utrustning.  

Vi i Vänsterpartiet häpnar över Liberalernas blindhet inför hur strukturer och klassamhället 
påverkar barn, föräldrar och skolor. Vi tycker självklart att föräldrar har ett ansvar för sina 
barn, men hur ska ett papper hjälpa föräldrar att ta det ansvaret?  

I Malmö, där var tredje barn lever i fattigdom, där hemlösheten bland barnfamiljer ökar och 
barn inte lever i den trygghet som borde vara dess rättighet kan vi inte låta bli att undra:  

Om ens sociala eller ekonomiska situation inte möjliggör för barnet att sova gott på natten, 
eftersom man saknar bostad, eller pengarna inte räcker till frukost alla dagar - vad händer 
då? 

Vänsterpartiet vill se kollektiva lösningar på strukturella problem, inte ålägga individer att fixa 
skolans bristande resurser. Skolan ska vara en utjämnande kraft, det ska inte spela någon 
roll om din uppväxt präglas av fattigdom eller rikedom, i skolan ska alla elever vara jämlika 
och ges lika villkor och möjligheter. Skolan ska utgå från barnets bästa. Skolan ska inte 
förstärka ojämlika strukturer.  

Vi i Vänsterpartiet vill, till skillnad från Liberalerna, se mer resurser till skolan. Vi vill se en 
omfördelande politik som möjliggör för alla skolor att erbjuda frukost på plats, att lärare får 
goda förutsättningar att utföra sitt pedagogiska uppdrag, som ser till att alla elever får det 
stöd och den hjälp de behöver för att lära sig och som säkerställer att skolor kan uppfylla sitt 
kompensatoriska uppdrag. 

 

Min enkla fråga till kommunalrådet är därför:  

● Vad avser ni göra om föräldrar inte skriver på kontraktet? 

 

Malmö den 29 januari 2019 

Emma-Lina Johansson (V) 


