Hej!
Först och främst: Tack till alla er vårdnadshavare som under
de senaste dygnen har visat så väl skolan som era barn och
våra elever ett stort stöd! Era ord värmer, och behövs! Den här
skolenheten har, oavsett namn eller huvudman, alltid stått för
bl.a. gemenskap, och det har ni hjälpt till att visa. Stort tack!
Vad händer nästa vecka?
Vi kan utgå från att alla elever kommer tillbaka till skolan på måndag. Det är så väl
vår som Advokatfirman ACTAs intentioner att driva skolan vidare terminen ut, det
vill säga fram till den 21 december. Vi kommer att sträva efter att ha en så normal
vardag på skolan som det går fram tills dess, det vill säga med vanliga lektioner och
allt det medför.
Vad händer därefter?
Vi har idag träffat representanter från Klippans kommun. Även deras förhoppningar
är att Klippans friskola bedrivs fram till jullovet, och att eleverna därför stannar kvar
på skolan fram tills dess. I och med att alla elever är garanterade en plats i
kommunal skola, finns det ingen direkt anledning att genast göra ett skolbyte. Det
finns inget motsvarande kösystem till kommunala skolor att oroa sig för.
Kommunen har även idag bett personalen på Klippans friskola att anmäla huruvida
det finns intresse att bli kommunalt anställd. Intresset är vare sig en garanti eller en
förpliktelse, utan just en intresseanmälan.
Denna intresseanmälan från personalen görs eftersom att det från Klippans
friskola, vårdnadshavare och elever funnits önskemål och förslag om att på olika sätt
hålla samman klasser. Klippans kommun kan inte garantera att detta går att
genomföra, men önskar med anledning av detta att även elever gör en
intresseanmälan. Är du som elev eller vårdnadshavare intresserad av att få möjlighet
till att få fortsätta skolgången i kommunal regi tillsammans med dina nuvarande
klasskamrater kan du skicka ett meddelande till Erica via SchoolSofts
meddelandetjänst. Detta gäller alla våra elever, inte bara de som är folkbokförda i
Klippans kommun.
Både vi och de kommunala företrädarna vill betona att det inte går att lämna
några löften eller garantier, men ju fler intresseanmälningar som kommer in snabbt
(från både personal och elever), desto bättre förutsättningar ges till Klippans
kommun att hitta de bästa lösningarna för våra elever.

Vad händer med betygssättningar, omdömen m.m?
På måndag kommer alla elever att få med sig en överlämningsblankett hem. Oavsett
när du som vårdnadshavare väljer att ditt barn ska lämna Klippans friskola kommer
du att behöva ta ställning till huruvida Klippans friskola får lämna över
elevdokument till en ny huvudman. Om valet görs att inte lämna över några
dokument får den nya skolenheten bara tillgång till eventuella betyg som redan satts
vid skolbytet. Om valet görs att lämna över dokument kan eleven få med sig
omdömen, ämnesmatriser och dokument som rör t.ex. anpassningar eller
åtgärdsprogram.
Om skolans intention att finnas kvar fram till betygsättning i slutet av
höstterminen infrias, kommer undervisande lärare fatta beslut om betyg precis som
vanligt. Elever i årskurs 6 och 9 får med sig sina resultat från de muntliga nationella
proven i kärnämnena.
Övrig information
På förekommen anledning vill vi även förtydliga en del kring den ryktesspridning
som florerar.
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Klippans friskolas ekonomiska förening, huvudman för skolan, har tydliga
stadgar. Medlemmarna i dess styrelse har aldrig tillåtits att ta betalt för sina
styrelseuppdrag, vare sig genom lön, bonusar eller annan ersättning.
Styrelsen och föreningen har därför inte varit vinstdrivande, utan strävat efter
ett ekonomiskt resultat där inkomster och utgifter är jämna. När föreningen
bildades var det inte med ett vinstdrivande syfte som målsättning, utan av ett
ansvarstagande gentemot eleverna och personalen på skolan.
Förfarandet i onsdags gick till så här: Begäran lämnades in fysiskt på plats i
Helsingborg strax efter klockan 15. Därefter träffades styrelsen och
personalen i Klippan. Först efter att personalen fått information publicerades
nyheten på SchoolSoft och vårdnadshavare uppmanades via Facebook att
logga in och ta del av den informationen. Därefter meddelades media.
En skolpeng, eller elevpeng, betalas inte ut per termin eller läsår. Dessa
transaktioner mellan kommunen och dess samtliga skolenheter (kommunala
som fristående) sker månadsvis. Klippans friskola har alltså ingalunda fått en
läsårspott som kunnat spenderats i förväg.
Klippans friskola har inte blivit tilldömd vite. Klippans friskola riskerade vite,
om de av Skolinspektionen föreslagna åtgärder inte skulle ha genomförts
fram till ett återbesök som skedde tidigare i höst. Kring detta ärende finns
ännu inte ett beslut.

Avslutningsvis vill vi även passa på att bemöta de frågor som i olika forum ställs
angående hur styrelsen överhuvudtaget kunde starta verksamheten och läsåret med
vetskap om att marginalerna kunde vara så små.

Svaret blir självklart när vi på samma forum möts av alla de engagerade
kommentarer som värnar om skolan, om eleverna och om personalen.
Det handlade alltid om det - om alla oss som ville ha och behövde ha Klippans
friskola.

