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Till
Ledamöterna i Kommunstyrelsen och Kommunstyrelsens Verksamhetsutskott

Nedanstående föreningar vill framföra följande synpunkter på ärendet ”Utredning mobil naturskola”
samt ärendet ”Motion – Behåll och utveckla Naturskolan”.
Sammanfattning:
Vi tillstyrker att ingen mobil naturskola skapas i Nacka.
Vi avstyrker att motionen avslås.
Mobil Naturskola
Vi har vid sammanträffanden och i brev till flera av er framfört precis det som utredningen kommit
fram till, nämligen att en mobil naturskola skulle kosta ungefär lika mycket som den nuvarande. Men,
att den inte på långa vägar, skulle kunna ge de utbildningseffekter, som den nuvarande
verksamheten ger, särskilt inte på gymnasiet (där den inte skulle fungera alls) och i de högre
årskurserna i grundskolan.
Utredningen blev alltså bara slöseri med utredningsresurser, resurser som skulle ha kunnat användas
för en professionell utredning om fortsatt naturskoleverksamhet och alternativa sätt att organisera
en sådan samt hur Naturskolans övriga roller - som naturvetenskapligt utbildningscentrum,
pedagogisk verksamhet för lärare och service till diverse kommunala organ - ska kunna fortsätta.
Vi tillstyrker därför förslaget att Kommunstyrelsen beslutar … att inte starta en mobil naturskola…
även om vi inte håller med om innebörden av resten av beslutsmeningen.
Motion – Behåll och utveckla Naturskolan
I tjänsteskrivelsen står
”Även i utredningen som gjordes i samband med förslag om avveckling av Naturskolan framkom att
efterfrågan är låg då endast cirka 14 % av Välfärd skolas barn och elever besöker Naturskolan och att
behovet i större utsträckning tillgodoses i skolorna inom ramen för ordinarie verksamhet.”
Ett minimikrav på en utredning av denna fråga är att man tittar på vilka skolor och årskurser som
faktiskt besöker Naturskolan.
Skolor
Om man räknar både förskolor och skolor är det 20% som skickade grupper till Naturskolan 2019.
Räknar man bara skolor är det 46%, trots att en del har långt och besvärligt att ta sig till Velamsund
och att vissa skolor har en inriktning mot andra områden än Natur och Miljö. Att tolka detta som ett
litet intresse från skolornas sida är extremt missvisande. Ingen vet egentligen hur stort det
bakomliggande intresset är.
Elever
År 2019 var totala antalet elever som besökte Naturskolan 2610. Detta motsvarar i antal att varje
elev i Nacka skulle ha möjlighet att besöka Naturskolan en gång under sin skoltid. Att det inte blir
större procentandel av eleverna under ett visst år är ju självklart. Som vi i olika sammanhang påpekat
är detta inte ett uttryck för bristande intresse, eftersom kapaciteten är full utnyttjad.

Fördelningen av elever på årskurser är ganska ojämn. Högst utnyttjande per elev ser vi i gymnasiet!
Däremot är högstadiets utnyttjande relativt lågt. Detta borde utredningen ha funderat på. Gymnasiet
har anpassat sin schemaläggning till möjligheterna att komma till Naturskolan för att man ansett det
så värdefullt. Så har inte högstadierna gjort.
Som vi förut påpekat borde Nacka kommun ha gjort en professionell utredning och ifrågasatt om den
breda inriktningen är bra. Mycket talar för att förskolan klarar utevistelse, utepedagogik och
naturkunskap utmärkt med sina egna resurser, särskilt om pedagogerna har möjlighet till
vidareutbildning i Naturskolans regi. Detta gäller i avtagande grad också lågstadiet. Däremot är de
projekt som gymnasieeleverna genomför i Naturskolan omöjliga att organisera och finansiera av den
enskilda skolan. Detta gäller i hög grad också mellan- och högstadiet.
Partnerskap
Motionens yrkande ”att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna till partnerskap och
samarbete med andra aktörer” har i ”utredningen” förutsatts handla om Välfärd samhällsservice. I
Sverige finns flera olika konstruktioner för naturskolor med samarbete/partnerskap med regioner,
stiftelser och föreningar.
Mot ovanstående bakgrund stödjer vi huvudtankarna i motionen och avstyrker förslaget till beslut i
KSVU:
”Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande. Kommunfullmäktige avslår
motionens förslag om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att säkerställa Naturskolans verksamhet och
utreda möjligheterna till partnerskap utifrån att det varken finns kapacitet eller incitament att driva
Naturskolan vidare.”
Som vi tidigare sagt anser vi att Nacka kommun ska göra en professionell utredning om Naturskolan
och dess framtid i stället för de ”utredningar” som gjorts hittills, som mest verkar vara beställningar
av underlag för beslut, som fattats på förhand på extremt oklara grunder.
Frågan måste ställas ”Hur kan det komma sig att så många kommuner i landet, som byggt upp sina
Naturskolor, många med Nackas som förebild, och fortsätter att driva dem med stolthet, medan
Nacka, som vill kalla sig miljökommun, vill lägga ner sin?”
Vi tycker också det är tragiskt att (hittills) blockpolitiken fått råda i denna fråga i stället för omsorg
om ungdomarnas utbildning om vår tids stora överlevnadsfrågor miljö och natur.
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