Motion till Åbo stadsfullmäktige

27.1 2020

Angående utrymmesbristen i S.t Olofsskolan och möjligheten att därför begränsa
antalet utsockneselever som får delta i högstadiets undervisning.
S:t Olofsskolans skolfastighet har ett akut behov av en grundrenovering och kämpar med
otillräckliga utrymmen för det ökande elevantalet. Flera undervisningsgrupper är stora och
saknar ändamålsenliga utrymmen. En stor del av elevökningen kommer från det ökade antalet
utsocknes barn, speciellt stort är antalet barn från S:t Karins. Då man planerar den kommande
grundrenoveringen är man tvungen just pga. det ökande antalet utsocknes barn också hitta mer
utrymmen för skolan.
Frågan lyder, varför skall Åbo stad öka sin investeringsbörda pga. dessa utsocknesbarn? De
andra kommunerna bidrar inte på något sätt till det ökade investeringsbehovet utan överför
bara statsandelarna för eleverna. Avtalet med att Åbo tar emot dessa barn är väldigt
fördelaktigt för dem men inte för Åbo. Varför skall Åbobarnen lida i stora
undervisningsgrupper och trånga utrymmen pga. att t.ex. S:t Karins inte vill bygga ut ett eget
högstadium?

Förslag
Undertecknad uppmanar att staden gör en konsekvensbedömning över att man tar emot
svenskspråkiga elever från andra kommuner och utreder möjligheten att begränsa antalet
elever som deltar i den svenskspråkiga undervisningen på åk 7-9 i S:t Olofsskolan.

Aloite Turun kaupunginvaltuustolle

27.1.2020

Koskien S:t Olofsskolanin tilanpuutetta ja, että tilanpuutteen takia kaupunki rajoittaisi
ulkopaikkakuntalaisten mahdollisuutta osallistua ruotsinkieliseen opetukseen (7-9) S:t
Olofsskolanissa
S :t Olofsskolanin koulurakennus on peruskorjauksen tarpeessa ja tarvitsee myös nykyisellään
enemmän opetustiloja oppilasmäärän lisääntymisen takia. Yksi syy oppilasmäärän
lisääntymiseen on ulkopaikkakuntalaiset opiskeilijat, etenkin Kaarinasta.
Kysymys kuuluu, miksi Turun Kaupunki lisäisi omaa investointitarvettaan rakentamalla lisää
tiloja jotta ulkopaikkakuntalaiset oppilaat mahtuvat Turun kouluihin, kun oppilaiden
kotikunnat eivät mitenkään osallistu niihin kustannuksiin? Valtionosuuksilla ei investointeja
kateta.

Ehdotus
Turun kaupunki tekee selvityksen, siitä miten ruotsinkieliset ulkopaikkakuntalaiset opiskelijat
vaikuttavat opetukseen ja tilantarpeeseen ja selvittää mahdollisuutta rajata ruotsinkielisten
ulkopaikkakuntalaisten opiskelijoiden mahdollisuutta osallistua opetukseen S:t
Olofsskolanissa.
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