Interpellation - Ska inte alla barn i Malmö ha en chans?
Att en bra skolgång är avgörande för hur ett barns chanser blir vidare i livet är inget nytt. Att
många barn i Malmö inte lyckas med skolan är tyvärr inte heller en nyhet.
De senaste 10 åren har cirka 5 000 barn lämnat Malmös skolor utan att ha behörighet till
gymnasiet. Adresser i områden med hög arbetslöshet och utanförskap är överrepresenterat bland
dessa elever. Konsekvensen blir är att vi bygger förankrar utanförskapet för generation efter
generation och integration misslyckas.
Kommunalråd Sara Wettergren (L) har tidigare konstaterat att föräldrarna måste göra mer för att
deras barn ska lyckas. Det är inte fel. Föräldrarna är viktiga för barnens syn på skolan och för
barnens förutsättningar att lyckas. Samtidigt kan det konstateras att det mellan Malmös
kommunala skolor finns stora skillnader som inte kan förklaras av barnens bakgrund. Det är inte
föräldrarnas ansvar. Det är det politiska styrets ansvar.
Skolverket har en statistisk modell, SALSA, som är tänkt som en fingervisning för skolresultat för
eleverna i olika skolor. En modell som bygger på föräldrarnas utbildningsbakgrund,
invandrarbakgrund samt kön. Det är alltså en modell som bygger på hur eleverna kan förväntas
lyckas i en skola som inte kompenserar för barnens bakgrund. Men i Malmö har vi skolor där inte
ens detta låga mått uppnås. Skolor som lyckas sämre än man kan förväntas av en skola helt utan
kompensatoriska drag. Och där inte mycket har hänt över tio år.

- Anser kommunalrådet att det är rimligt att Malmö har skolor som år efter år inte ens får hälften
av barnen igenom skolan med behörighet till gymnasiet?

- Anser kommunalrådet att dagens insatser för de barn som har låga skolresultat är tillräckliga?
- Om inte kommunalrådet anser det - hur ska Malmö Stad lyckas med att ge alla elever, oavsett
social bakgrund, samma möjligheter att lyckas i skolan?
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