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STHLM

Kritiserad skola överklagar nedläggningsbeslut

Uppdaterad 2018-06-22  Publicerad 2018-06-21

Thorén Innovation School Stockholm överklagar

Skolinspektionens beslut att stänga ner skolan. Förra

året hade friskolans ägarbolag en vinstmarginal på

22,6 procent och en utdelning på 16 miljoner kronor –

 samtidigt som antalet elever per lärare nära

fördubblades under två år.

Arkivbild. Foto: Fredrik Sandberg/TT
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I tisdags meddelade Skolinspektionen att skolan, som ligger på Östermalm, inte längre får
fortsätta med sin verksamhet. Anledningen är bland annat bristande studiero och
elevinflytande samt otillräcklig lärarledd undervisningstid. Elva av 13 lärare på skolan med
283 elever har även sagts upp eller slutat frivilligt.

Håkan Wallengren, gymnasiechef på Thorén Innovation School, säger att skolan ska
överklaga Skolinspektionens beslut.

Läs mer: Skolinspektionen stänger skola på Östermalm

– De dömer ut våra omfattande ansträngningar. Vi har utfört många åtgärder, bland annat
tagit dit extra specialpedagoger, förtydligat rutiner och gett handledning till lärare.

På frågan varför elva av 13 lärare slutat säger han att det kan bero på ett förändrat
lärarsätt och ”kulturella problem”.

– Vi hade fått mycket kritik på just undervisningen i klassrummet och elevernas
handledning. Det har vi försökt rätta till, vilket har inneburit ett förändrat arbetssätt som
kanske inte alltid uppfattats som positivt, säger han och fortsätter:

– Sedan har vi också haft en del kulturella problem. Elever har fått se på Youtube på
lektionerna och ibland har de fått gå hem för tidigt. Jag vill inte skuldbelägga lärarna, som
nog stundtals känt av en hopplöshet. Problemen kan också bero på för hög arbetsbelastning.

Ekonomiskt sett har det gått bra för skolan. Den ägs av företaget Thorén Innovation School
AB som har skolor även i Göteborg, Lund, Uddevalla, Lidköping och Malmö. Förra året hade
det en vinstmarginal på 25 procent och en utdelning på 16 miljoner kronor, enligt
Allabolag.se. Året innan hade företaget en vinstmarginal på 10,7 procent.

Samtidigt nästan fördubblades antalet elever per lärare på skolan i Stockholm, från 13,5 i
oktober 2015 till 22,6 samma månad i fjol. Andelen behöriga lärare sjönk även, från 87,8
procent till 62,8 procent under nämnda period, enligt statistik från Skolverket.

– Det beror på att vi har fått in fler elever på skolan så vi har fyllt klasserna bättre, och har
en bättre sammansättning på programmen, säger Håkan Wallengren.

Som jämförelse hade Stockholm stads kommunala gymnasieskolor 88,1 procent behöriga
lärare och i snitt 14,8 elev per lärare förra läsåret.

Håkan Wallengren menar att de utdelade pengarna troligtvis gått upp i det Umeåbaserade
moderbolaget Thorengruppen, som även äger Thorén Business School och SFI- och
Komvuxkoncernen Astar.

– Vi har haft ett stort antal så kallade overheadutgifter, exempelvis till löneavdelningen och
fastighetsavdelningen, säger han.

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara
sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och
att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala
värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.
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Över 100 elever drabbas när Skolinspektionen stänger

Gryningeskolan i Botkyrka med omedelbar verkan. 

Arkivbild Foto: Berit Roald
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– Det kom inte direkt som en chock för oss, säger

utbildningsnämndens ordförande Emanuel

Ksiazkiewicz (S).

Den religiösa friskolan Gryningeskolan i Botkyrka kommun söder om Stockholm har
bedrivit skolverksamhet med svenskmuslimsk profil för elever upp till årskurs 7 sedan 2008.
Men nu återkallar Skolinspektionen godkännandet av Johai AB som huvudman för skolan.

– Det innebär att skolan inte får fortsätta att finnas. Den stängs helt enkelt, säger Agnes
Gidlund, pressekreterare på Skolinspektionen.

Skolan har brustit på en lång rad punkter, enligt Skolinspektionens beslut som kom på
måndagen.

Huvudmannen brister framför allt ”i sin förmåga att ta ansvar för verksamheten” och har på
så sätt ”under en längre tid bedrivit en verksamhet i strid mot gällande lagstiftning”, heter
det bland annat i beslutet. Skolan erbjuder varken undervisning i samtliga ämnen som
eleverna har rätt till, ett aktivt lärarstöd eller en anpassad undervisning.

Läs mer: Fakta i frågan: Hur bra är den svenska skolan?

Till höstens skolstart har inga behöriga lärare heller kunnat rekryteras. Totalt listar
myndigheten 15 punkter där skolan har brustit. ”Rapporten är verkligen hårresande läsning”
skriver Sveriges civilminister Ardalan Shekarabi på Twitter.

– Att eleverna inte fått den undervisning de har rätt till, att elever med särskilda behov inte
fått det stöd de behöver och att endast var femte lärare varit behörig är upprörande. Att läsa
om slagsmål och att elever blir nedtrycka i golvet gör ont i mig, säger han i en skriftlig
kommentar till DN. 

I ett mejl till DN skriver Osman Adem, styrelseordförande för huvudmannen Johai AB, att
han informerades om inspektionens beslut på måndagsmorgonen.

”Vi kommer att informera personal och föräldrar under dagen om Skolinspektionens beslut.
Elevernas hemkommuner är kontaktade av Skolinspektionen”, skriver han i mejlet. 

Emanuel Ksiazkiewicz (S) är ordförande för utbildningsnämnden i Botkyrka
kommun. 

 Skriv ut  Rätta artikel  Spara artikel

Marcus Andersson

https://www.dn.se/nyheter/sverige/fakta-i-fragan-hur-bra-ar-den-svenska-skolan/
mailto:?subject=Tips%20om%20artikel%20p%C3%A5%20DN.se&body=Jag%20vill%20tipsa%20om%20en%20artikel%20p%C3%A5%20DN.se%3A%0D%0A%0D%0ABotkyrkaskola%20tvingas%20st%C3%A4nga%20%E2%80%93%20%C3%B6ver%20100%20barn%20drabbas%0D%0A%C3%96ver%20100%20elever%20drabbas%20n%C3%A4r%20Skolinspektionen%20st%C3%A4nger%20Gryningeskolan%20i%20Botkyrka%20med%20omedelbar%20verkan.%C2%A0%0A%E2%80%93%20Det%20kom%20inte%20direkt%20som%20en%20chock%20f%C3%B6r%20oss%2C%20s%C3%A4ger%20utbildningsn%C3%A4mndens%20ordf%C3%B6rande%20Emanuel%20Ksiazkiewicz%20%28S%29.%0D%0AL%C3%A4s%20hela%20artikeln%20h%C3%A4r%3A%20https%3A%2F%2Fwww.dn.se%2Fsthlm%2Fbotkyrkaskola-tvingas-stanga-over-100-barn-drabbas%2F
mailto:ratta@dn.se?subject=R%C3%A4ttelse%3A%20Botkyrkaskola%20tvingas%20st%C3%A4nga%20%E2%80%93%20%C3%B6ver%20100%20barn%20drabbas&body=Beskriv%20vad%20som%20ska%20r%C3%A4ttas%20i%20f%C3%B6ljande%20artikel%3A%20https%3A%2F%2Fwww.dn.se%2Fsthlm%2Fbotkyrkaskola-tvingas-stanga-over-100-barn-drabbas%2F
https://www.dn.se/skribent/marcus-andersson/


2018-07-18 08(14Botkyrkaskola tvingas stänga – över 100 barn drabbas - DN.SE

Sida 5 av 5https://www.dn.se/sthlm/botkyrkaskola-tvingas-stanga-over-100-barn-drabbas/

Till toppen

– Det kom inte direkt en chock för oss, för vi har länge oroat oss över kvaliteten på skolan.
Sedan är det så att jag som socialdemokrat är skeptisk till religiösa friskolor överlag, säger
han.

Vid Skolinspektionens senaste besök var 122 barn inskrivna på skolan. Ungefär hälften av
dessa är folkbokförda i Botkyrka. 

– Men om det blir en nedläggning kommer vi att kontakta vårdnadshavare och elever med
information om vilka skolor man i stället kan välja i Botkyrka, säger Emanuel Ksiazkiewicz.

Finns det plats för alla?

– Vi har inte tittat exakt på platsutbudet, men min bedömning är att vi i alla fall ska få in
dem i det kommunala beståndet.

Skolan har nu möjlighet att överklaga beslutet till domstol.

Det är inte första gången skolan får kritik från myndigheten. Brister i verksamheten har
konstaterats vid varje tillsyn sedan skolan öppnade för tio år sedan.

Läs mer: Botkyrkaelever äter frukost i skolan - och blir piggare hela dagen

”Visserligen har huvudmannen rättat till brister efter varje tillsyn och Skolinspektionen har
bedömt bristerna  som avhjälpta, förutom vid denna tillsynsomgång som inleddes 2017 då
bristerna istället har ökat i omfattning, vilket framgår av detta beslut”, skriver myndigheten.

Gryningeskolan är den andra friskolan i Stockholm som tvingas stänga på en vecka.
Skolinspektionen stängde också Thorén Innovation School på Östermalm, något som fick
gymnasieminister Anna Ekström (S) att reagera starkt. Den nedlagda Östermalmsskolan har
därefter överklagat beslutet.

DN har sökt Gryningeskolans rektor Ann Hedencrona.

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara
sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och
att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala
värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.
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