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Så här började det …
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Kap. 1 - 99. Det går utför…
Under hela 1900-talet var det som kommer att bli Kramfors kommun och Vibyggerå
avfolkningsbygder. 1896 hade Vibyggerå sitt högsta invånarantal 2209 invånare. År 2000
hade befolkningen minskat till 889. Minskningen var förhållandevis lika stor om inte större i
det som blir Kramfors.
1952 slogs Ullånger och Vibyggerå kommuner ihop till Ullångers kommun. 1974 gick
Ullånger upp i Kramfors kommun. Dessa centraliseringar av administrationen gav inte utslag
i någon ökning av vare sig befolkning eller ekonomi.
Elevantalet i skolorna minskade givetvis allteftersom, och skollokalerna blev för stora och
dyra. Det medförde, att skolorna drogs in. Från början av 1900-talet hade vi i Vibyggerå fem
fasta skolor och en ambulerande skola. 1962 blev D enda skolan i Vibyggerå, när
Nylandsskolan drogs in.
Befolkningsminskningen i Kramfors från 1970 syns i följande tabell:
År
1970
1980
1990
2000
Invånare
29 007
26 611
24 555
21 382
Det betydde att på 30 år hade Kramfors minskat med 7 625 personer = 26,3%. Det är fler än
hela HK:s befolkning 2001! Man får lägga dit befolkningen i Bjärtrå kommun också, men
kommer ändå inte upp till Kramfors befolkningsminskning. Kramfors minskar alltså under 30
år mer än invånarantalet i hela HK:s rektorsområde.
Under den senare delen av seklet hände något i Vibyggerå som skulle visa sig vara till mycket
stor betydelse för bygden. 1963 bildades nämligen Docksta Bordtennisklubb. Förutom sin
idrottsliga verksamhet satsade DBTK tid och kraft på att hålla bygden levande. Följande är ett
axplock av samhällsverksamheten vid sidan av idrottsverksamheten under de sista tjugo åren
av 1900-talet:
* Bygger ett industrihus.
* Övertar slalombacken/linbanan/toppenstugan, som byggs ut. Värmestuga byggs nedanför
backen.
* Deltar i utvecklingen runt Skuleberget. Man bygger rövarbyn, första klätterleden,
campingen och Guvårummet vid Naturum.
* Bygger friluftsscenen vid Skuleberget.
Det här var nog första pusselbiten i det pussel som skulle leda fram till Docksta friskola.
Händelserna som leder fram till startandet av friskolan liknar ett pussel, där den ena
pusselbiten efter den andra kommer vibyggeråborna till del.
Som i många andra kommuner får Kramfors ekonomiska problem, när befolkningen minskar.
Den kommunala kostymen blir helt enkelt för stor. Då inför regeringen år 2000 ett bidrag till
kommunerna, som kom att kallas för ”kommunakuten”. Kommunerna skulle kunna få extra
bidrag, men villkoret var, att man kunde visa upp en ekonomi i balans till år 2002. Det
betydde givetvis indragningar av olika kommunala aktiviteter för att kostnaderna skulle
minska.
Kap. 1 - 99 Det går utför…
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Kap 2 2000 – 2004 Uppehållande försvar
I oktober 2000 kunde man i tidningarna läsa om Kramfors kommuns åtgärder
i Vibyggerå med anledning av kommunakutens krav på en ekonomi i balans 2002. För
Vibyggerås del föreslogs följande årgärder:
Stiftelsehusen avvecklas.
Äldreboendet Sjöliden läggs ner omgående.
Biblioteket dras in.
IT-centrum dras in
Nu vaknade vibyggeråborna till liv. De föreslagna åtgärderna från kommunens sida ansåg
man skulle innebära, att Kramfors kommun skulle lägga Vibyggerå i malpåse -om man nu
inte tänkte sig en avveckling av vibyggerådelen av kommunen, vilket var det som hotade.
På initiativ av kyrkoherde Anna Elletoft-Wiberg kallades till ett möte i församlingshemmet i
december 2000. Det var mer än 100 personer närvarande. Där beslutades att bilda Vibyggerå
2000 – en icke-religiös och opolitisk organisation, som skulle verka för Vibyggerås
överlevnad. Det bildades sju grupper med olika inriktningar. En av grupperna behandlade
skolans framtid. För skolan fanns en uppenbar risk att den skulle bli nedläggningshotad,
eftersom den var en av Kramfors minsta skolor. Bildandet av Vibyggerå 2000 blir den andra
pusselbiten.
Det är den gruppens - där det under åren blev några nya medlemmar - verksamhet
tillsammans med DBTK som den här perioden kommer att handla om.
Elevantalet åk 1-6 i D under den här tidsperioden var som följer:
(saxat från Vibyggerå 2000 01-02-22)
01/02
64
02/03
52
03/04
40
04/05
36
05/06
33
06/07
34
Antalet elever nästan halveras under en skolålder. Med en skolålder menar jag för Vibyggerås
del 7 år = den tid det tar för en förskoleelev att passera låg- och mellanstadiet. Redan här
konstaterade man att ”Det betyder att en samordning lokalmässigt av all barnomsorg 0-13 år
kommer att bli nödvändig”. Det betyder också att risken för att kommunen skulle lägga ner
skolan var uppenbar. Det flyttade bara in två barn under den här perioden. Låg- och
mellanstadiet tillsammans med fritids fanns i skolhuset, under det att förskolan var i en
särskild byggnad en bit från skolan.
I förskolan fick man vattenproblem. Man upptäckte i december 2003, att det droppade in
vatten. Baracktaket var platt, och på vintern upptäckte man ett ca 1 dm tjockt istäcke på taket.
Vid inspektion i april 2004 upptäcktes röta i takbjälkarna.
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Baracken stängdes av säkerhetsskäl och de 20 äldsta barnen flyttades i februari 2005 till en
provisorisk förskola bestående av två tvåor i ett av stiftelsehusen. Där blev den kvar, tills den
flyttade in i den nyrenoverade skolan mellan nyår och trettondagen 2006.
Huvudtanken under denna period var att skolan skulle fortsätta i kommunal regi. Det man
arbetade med var att hitta en lösning som skulle kunna ge förskola, låg- och mellanstadium
och fritids under samma tak. Det skulle dels underlätta för föräldrarna, när de skulle
lämna/hämta sina barn till/från barnomsorgen, dels ge vissa samordningsvinster vid
schemaläggningen, dels bli en total barnomsorg samlad under ett tak. Se bilaga 4. Det var den
tredje pusselbiten.
Under perioden fortsatte invånarantalet i Kramfors att minska. Det måste vara en tidsfråga
innan nästa förslag om skolindragningar kommer. Invånarantalet i Vibyggerå hade dock inte
fortsatt att minska utan man hade vissa år en viss uppgång. Trots en årlig inflyttning av 40–50
personer blev nettosumman låg, eftersom många – mest ungdomar, som studerade vidare –
flyttade ut från Vibyggerå också.
År
Kramfors
Vibyggerå

2001
20 951
889

2010
18 911
899

2018
18 423
877

I siffrorna för Kramfors ingår de asylsökande som kom till Kramfors 2014-15.
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Vid Vibyggerå 2000-träffen den 30 september 2004 meddelade Hans-Erik Näslund att DBTK
AB satt i förhandlingar med kommunen om inköp av Dockstaskolan. Som grund hade man ett
förarbete som Vibyggerå 2000:s skolgrupp gjort, där man hade flyttat ihop förskola,
fritidshem och skola till skolbyggnaden. Om DBTK AB får köpa skolan för "rätt" pris och får
ett hyresavtal på 5-7 år, skulle sänkt hyreskostnad för kommunen ge den besparing på
500 000 kr som skulle vara kommunens ”förtjänst” på Dockstaskolan, om den lades ner.
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Kommunen skulle i så fall fortsätta att driva skolan som nu.
Skolgruppen presenterade sedan det ändringsförslag man hade tagit fram. Måndag 4 oktober
2004 skulle skolgruppen träffa skolledningen och diskutera förslaget.
Vid Vibyggerå 2000-träffen den 28 oktober 2004 redogjorde Gertrud Böhlenius (lärare vid
skolan) för arbetet med skolfrågorna i Skolgruppen och Hem och Skolaföreningen i oktober
2004.
10-03 startade grupperna sitt arbete
10-04 Träff med Eva Sonidsson (BKU:s ordförande) och Anki Jonsson (rektor för
Dockstaskolan)
10-06 BKU-beredningen
10-07 Utskick om läget för skolan och en uppmaning om att stötta den även ekonomiskt
10-11 Träff med BKU-beredningen. Upplevde att man fick gehör för sina synpunkter
10-27 Träff med BKU, där s och v var närvarande. Presenterades både ett ekonomiförslag
som ger kommunen större vinst än om man lägger ner skolan och ett genomarbetat
förslag om hur man uppehåller samma undervisningsstandard med de resurser som
skulle tillfalla skolan
De hade minsann inte legat på latsidan! Ett imponerande arbete under en månad!
Man var verkligen ute i rätt tid. Den 21 oktober 2004 kommer alltså dråpslaget. BKU beslutar
föreslå Kf att lägga ner bl. a. D. Redan den 27 oktober – alltså bara sex dagar efter
nedläggningsförslaget - träffar skolgruppen S- och V-ledamöterna i BKU.
Rent teoretiskt skulle det alltså vara möjligt att driva skolan vidare och i alla fall kunna göra
de besparingar kommunen tänkt sig få vid en nedläggning av D.
Vid samma träff redogjorde P O Nyberg (DBTK AB) för en träff han och Hans-Erik Näslund
(DBTK:s ordförande) hade haft med Mats Hasselryd (ekonomichef), Ulf Högberg
(näringslivschef) och Gunnar Stattin (skolchef) där man presenterade siffror, som visade att
det skulle bli större besparing för kommunen, om man lät DBTK köpa skolan, och kommunen
drev undervisningen vidare enligt det förslag man hade gjort vid D.
Man hade inte legat på latsidan där heller.
Men – fortfarande fanns förslaget om nedläggning av D kvar.
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Kap. 3 2005 – 2010 Under ny hyresvärd…
Nu träder DBTK på allvar in i handlingen, när det gäller skolan Man har ett separat
aktiebolag, som sköter fastighetsaffärerna. DBTK AB hade redan köpt stiftelsehusen och
äldreboendet Sjöliden av kommunen 2002. Vid köpet av skolhuset från Kramfors kommun i
januari 2005 lovade DBTK AB, att Kramfors skulle få hyra en nyrenoverad skola ht 2005, där
all barnomsorg dvs Förskolan, F-6 och Fritids skulle rymmas i skolan för samma hyrespris
som Kramfors nu betalade till sitt fastighetsbolag Krambo. Villkoret var att Kramfors
kommun garanterade att skolverksamheten skulle fortsätta i fem år till. Kommunen
accepterade anbudet. Det var pusselbit nummer fyra. Fortfarande var alltså huvudspåret, att D
skulle drivas vidare i kommunal regi.
05-02-28 beslutar Kf bl. a. att 1-6 i H flyttas till T, och S flyttas till L. D blir kvar och
skolhuset köps av DBTK AB, och kommunen hyr skolan av DBTK AB.
Det betydde också, att sommaren 2005 startade ett otroligt renoveringsarbete i D.
Först presenterades den byggrupp som kommer att hålla ihop renoveringsarbetena på skolan.
Den har rekryterats ur följande tre grupper.

Hem och skola

Skolgruppen i
Vibyggerå 2000

Docksta BTK

BYGGRUPPEN
Annika Pettersson
Caroline Jungell
Malin Olsson (Högberg) Annika Östman

Byggruppen
driften av

kommer att ha kontakt med
skolan.

BKU

Lasse Näslund
Tage Olofsson
Per-Olof Nyberg

de kommunala organ som

Fastighetskontoret

svarar för

Kostenheten

Ja det var inte själva arbetet som var otroligt utan bygdens uppslutning bakom det. Man
bildade många arbetsgrupper, som hade var sina speciella arbetsuppgifter i olika delar av
skolan. Idéskissen till hur undervåningen skulle göras om till förskola och fritids gjordes av
Annika Östman.
Det man gjorde var alltså att bygga om undervåningen till förskola och fritids, flytta upp hela
låg- och mellanstadiet till övervåningen och inreda två slöjdsalar i de lokaler i bespisningsbyggnaden, där kommunen dragit in verksamheten. Tyvärr var det ingen som noterade det
Kap. 3 2005-2010 Under en ny hyresvärd…
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antal arbetstimmar som vibyggeråborna tillsammans arbetade med renoveringen. Det måste
ha varit ”all time high”, när det gäller frivilligt arbete i Vibyggerå. Men det gav också alla den
känslan, att ”vi klarar av det här”! Det var pusselbit nummer fem.
När kommunen startade skolverksamheten i Docksta hösten 2005, hade man nästan all
barnomsorg under ett och samma tak. I januari 2006 flyttade avdelningen som inhyrts i
stiftelsehuset över, och då hade D som första skola i Kramfors all barnomsorg under samma
tak.
DBTK och vibyggeråborna tycktes ha nått det resultat de arbetat med 2000–2004; att behålla
D ytterligare fem år, och att all barnomsorg nu bedrevs under samma tak. Kramfors kommun
var nog ganska nöjda med att D blev kvar, eftersom man då hade lokaler där för den
kommunala förskolan. Allt verkade lugnt för tillfället. Men …
Med den snabbhet som Kramfors kommun minskade i invånarantal skulle det nog vara
ungefär den tidrymden till nästa skolindragningshot kom. Från 2000 till 2010 minskade
Kramfors sitt invånarantal från 21 382 personer till 18 911 personer – en minskning med
2 471 personer.
Nu händer något mycket märkligt. Det börjar flytta in barnfamiljer till Vibyggerå! Under
tidsperioden 2001–2005 flyttade det in 2 barn. Under perioden 2006–2010 flyttade det in
barnfamiljer med sammanlagt 16 barn. Det var pusselbit nummer sex.
Det finns säkert många olika orsaker till att man flyttar till Vibyggerå. Några av orsakerna är:
* någon tillgång på billiga bostäder
* en liten trygg skola
* en samlad barnomsorg
* lätthet att kunna resa kollektivt till arbete i både Härnösand och Örnsköldsvik
* samhällsservicen fortfarande tillräcklig
* en fantastisk natur med möjligheter till rikt friluftsliv med många friluftsaktiviteter
* många andra individuella orsaker.
Den enda av dessa anledningar som förändras 2005 är tillgången på samlad barnomsorg. Det
är svårt att säga, om det har haft stor betydelse eller inte. Men det faktum att man kan lämna
sina barn på ett och samma ställe i en nyrenoverad skola, har betytt mycket för många av
barnfamiljerna. Det betyder också, att elevantalet i Dockstaskolan ökar. Se bilaga 3.Samtidigt
börjar det röra på sig med turistanläggningar runt Skuleberget. I det sammanhanget måste
man nämna namnen Jerry Engström och Fredrik Wedin, - två nolaskogsare - som satsar stort
runt Skuleberget. Det blir en liten startpunkt för utveckling!

Barn till under 2000-talet inflyttade familjer
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Se vidare tabell i bilaga 1 och 2.
Men – den 31 december 2010 går avtalet med kommunen för D ut! Då har redan tankarna på
att starta en friskola i Docksta börjat gro. Det var många som då hade kommit på tanken att en
friskola skulle vara en möjlighet för skolan att överleva. Vid Vibyggerå 2000-träffen den
andra december 2010 meddelade skolgruppen enligt protokollet:
§ 4 Om friskola
”Britta Lundgren och Susanne Redenbäck-Jakobsson presenterade sedan tankar om en
blivande friskola. Det minskade barnantalet i Kramfors gör att de olika skolornas framtid är
osäker. Huvudspåret för skolan i Docksta är givetvis att skolan fortsätter som nu i kommunal
regi. Men eftersom det tar ungefär 1½ år från det att en ansökan lämnats in, tills man får
starta en friskola, gör att man redan nu vill förbereda för en eventuell friskola.
31 av 38 föräldrar hade svarat på en enkät om de kunde tänka sig att deras barn gick i
friskola i Docksta i stället för att bussas till Ullånger. Av dessa hade 30 svarat ja, och den 31:
a ville veta mer först. Ansökningstiden för att få starta en eventuell friskola hösten 2012 går
ut den 31 januari. Man kommer att arbeta vidare och presenterar resultatet av arbetet vid
Vibyggerå 2000-träffen den 27 januari. I arbetsgruppen ingår Susanne Redenbäck-Jakobsson
(ordf.), Britta Lundgren, Birgitta Garbom, Pernilla Westin och Karl-Anders Nordström. Efter
föredragningen gavs tillfälle till frågor.”
Skulle man få ett beslut som gällde från ht 2012, vilket då var ett troligt datum för en
skolnedläggelse, måste ansökan vara inne senast 31 januari 2011. Det betydde att man hade
mindre än två månader på sig med en ansökan!
Det här var en lång startsträcka för att komma igång med en friskola. Å andra sidan blev
spurtsträckan desto kortare. Man kan nog säga, att det var kommunen som genom sina
upprepade nedläggningshot, drev vibyggeråborna till en friskoleansökan, För en skola skulle
man ha i Docksta. Ville inte kommunen ordna den, fick man sätta igång själv, och nu
bedömde man läget så kritiskt, att skolan nog skulle komma att läggas ned.
De två som bar det tunga lasset när det gällde ansökan om en friskola var systrarna Annika
och Anna-Lena Östman. Annika arbetade i förskolan och Anna-Lena i F-6:an. Anna-Lena var
dessutom samordnare för skolverksamheten i D. Eftersom vi inte hade någon rektor vid D, var
hon i rektors ställe.
Det är en otrolig mängd dokument som ska fyllas i i en friskoleansökan, och det är en
grundlig utfrågning ur alla aspekter, om hur man tänker sig driva en friskola. Bara
huvudansökan är på 13 sidor. När man frågar Annika och Anna-Lena, hur mycket tid de lade
ner på ansökan de här två månaderna, svarar båda: ”All fritid!”. Annika vet inte hur många
telefonsamtal hon ringt till Skolverket, Friskolornas Riksförbund, SI och Almega
(arbetsgivarorganisation), men det blev väldigt många. För båda är det här en helt ny
situation, och det gäller att skapa ett koncept som både tilltalar SI och sedan fungerar i den
skola de ansöker om att få starta. Även om det kändes jobbigt många gånger, fanns aldrig
tanken att man skulle ge upp idén om att starta friskola.

Kap. 3 2005-2010 Under en ny hyresvärd…
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Anna-Lena hade hand om den pedagogiska delen av ansökan, och Annika jobbade
huvudsakligen med de yttre formerna och ekonomin. För att få fram en budget, använde man
sig av de bokslut som funnits åren innan vid D. Inkomsterna – elevpengen - visar sig räcka.
Hur de än räknar, blir det överskott. Men den kommunala skolan i Docksta hade ju gått med
underskott!?
22 januari 2011 bildades Docksta Friskola Ekonomisk Förening, eftersom man ville ha en
förening bakom sig, när man ansökte om att få starta friskola. Man ansökte direkt hos
Bolagsverket om godkännande av föreningen. Det valdes en interimsstyrelse bestående av
fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Det var pusselbit nummer sju.
Man lyckades i alla fall att före den 31 januari 2011 lämna in en ansökan till SI om att
Docksta Friskola Ekonomisk Förening skulle få starta en friskola innehållande förskoleklass,
grundskola 1-6 och fritidshem. Det var pusselbit nummer åtta.
Nu var det bara att vänta och se!

Kap. 3 2005-2010 Under en ny hyresvärd…

11

Kap 4.
11-03-15

2011-2012 Det jäser i kommunen…

Docksta Friskola Ekonomisk Förening har sin första årsstämma och väljer
interimsstyrelsen till styrelse för Docksta Friskola Ekonomisk Förening.

Den nyvalda styrelsen

Malin Sjölander (suppl.), Britt-Marie Lundgren, Annalena Högberg, Pernilla Westin, Susan
Redenbäck-Jakobsson (ordf.) och Gabrielle Nordlöf. Malin Nordlöf (suppl.) är inte med.
Den här styrelsen valdes alltså innan skolförvaltningens föreslag om nedläggning kom. Susan
Redenbäck-Jakobsson åtog sig att vara ordförande. Starkt gjort!
11-04-20

presenterar förvaltningschef Gunilla Nilsson-Suikki skolförvaltningens förslag
till den framtida skolorganisationen. Det innehåller följande:
* F-6 i D, L, N, T och U läggs ner
* H blir en F-6-skola för hela HK
* Högstadierna i H och Y flyttas till G.
Förslaget väcker en enorm opposition, eftersom det utarmar HK skolmässigt, och inte alls
berör centralorten, trots att det är där en stor elevminskning har skett.
Här kommer också fenomenet DUNTHYL in i bilden.
DUNTHYL var en lös sammanslutning av folk som kämpade mot nedläggningarna av
skolorna. Arbetsnamnet fick man av initialerna i de nedläggningshotade skolorna:

Kap.4 2011 – 2012 Det jäser i kommunen…

12

Dockstaskolan, Ullångersskolan, Nordingråskolan, Torromsskolan, Högakustenskolan,
Ytterlännässkolan och Lugnviksskolan. Förslaget från skolförvaltningen bygger på den
tveksamma teorin att stora skolor inte bara ger möjlighet till bättre undervisning utan också
till bättre resultat och blir billigare i drift.
För de som bodde i HK blev förslaget till skolnedläggelser en kalldusch. Man kunde inte
stillatigande sitta och se på, när skolförvaltningen slaktade skolverksamheten i HK. Först
samlades representanter för D, U, N och T till ett möte i skolan i Ullånger på initiativ av
Simon Börjesson, och där beslutade man, att man skulle verka för att behålla skolorna i HK.
De fick arbetsnamnet DUNT. Sedan tillkommer representanter för H, L och Y, och då blev
namnet DUNTHYL.
DUNTHYL bildades av två anledningar. En anledning var att själva förslaget var väldigt
ogenomtänkt och knappast realistiskt och skulle utarma HK. Den största anledningen var nog,
att det var ett utslag av lokalbefolkningens arbete med att behålla ”sin” skola. Det har
knappast tidigare varit en sådan skolpolitisk rörelse i våra bygder som det blev nu. Det hölls
möten, presenterades andra nedläggningsförslag – tillsammans 18 olika förslag -, gjordes
uppvaktningar av olika politiska konstellationer, samlades in namnlistor om folkomröstning,
gjordes demonstrationer, skrevs mer än 200 insändare osv. Här följer bara en summarisk
beskrivning med en del datum av vad som hände från det att skolförvaltningen presenterade
sitt nedläggningsförslag i april 2011, tills det slutliga beslutet kom i december 2012, eftersom
friskolebildandet inte var direkt beroende av kommunens handlande. DUNTHYL var nog i
alla fall den nionde pusselbiten
I maj 2011
I augusti

BKU ger skolförvaltningen i uppdrag att göra om förslaget på grund av den
starka oppositionen mot förslaget.
kommer ett nytt tjänstemannaförslag:
F-6 i D, L och T läggs ner, F-6 i H, N och U blir kvar.
F-6 i D flyttas till U, F-6 i L och T flyttas till H.
Högstadierna i H och Y flyttas till G

Protesterna mot det nya förslaget blir lika högljudda. Man retade sig också på att en del av
sifferunderlaget fattades eller inte stämde.
I september kommer S med ett eget förslag:
F-6 i D och L läggs ner, F-6 i H, N, T och U blir kvar.
F-6 i D flyttas till U, F-6 i L flyttas till HK.
Högstadierna i H och Y flyttas till G.
Det här förslaget är givetvis bättre för HK. Men man opponerar sig framför allt mot att
sifferunderlaget fortfarande är undermåligt och att 7-9 i H flyttas till G. Det kommer i alla fall
att bli det förslag som BKU har som utgångspunkt i sitt förslag till Ks.
11-09-22
SI godkänner Dockstas friskoleansökan. Det är ramen till hela pusslet. Det
betyder att hur det än blir med nedläggning av D, kommer en skola att fortsätta
att finnas till - vilket är en förutsättning för Vibyggerås överlevnad. Mer om det
längre fram. I och med detta slutade vibyggeråborna egentligen att protestera
mot att D lades ned. För dem är det huvudsaken att det finns kvar en skola i
bygden.
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11-11-14
11-11-17

11-11-21

Demonstrationståg mot skolnedläggelserna. Ca 800 deltagare.
4 234 namnunderskrifter med krav om folkomröstning om uppskjutande av
nedläggningen lämnas in. Det var tillräckligt för att det skulle bli en
folkomröstning.
Ärendet återremitteras till BKU efter ett borgerligt förslag.

Det är pusselbit nummer tio. Det ger Fs ett år till att förbereda friskolestarten.
Jag tror, att politikerna kände att hela det här förslaget hade fått en helt fel utgångspunkt, och
man ansåg att enda chansen att ro en ny skolorganisation iland var att starta om från början.
Man ansåg också, att genom återremissen hade man tillgodosett kravet i uppropet om
folkomröstning.
11-12-05

Vid en extra årsstämma beslutades enhälligt att starta friskola. Beroende på det
beslut om skolnedläggelse Kf skulle besluta, skulle friskolestarten bli ht -12
eller ht-13. Fs utökades från fem till nio personer och två suppleanter. Beslutet
om friskolestart är pusselbit nummer tio.

Ett mycket viktigt beslut för vibyggeråborna. Nu skulle det starta en friskola i Docksta, vad än
kommunen beslutade.
Så tillbaka till de lite gladare nyheterna.
11-09-22

kom alltså SI:s ”godkännande av Docksta friskola ekonomisk
förening som huvudman för förskoleklass, grundskola 1-6 och fritidshem i
Kramfors kommun.
Godkännandet gäller för utbildning som startar efter den 30 juni 2012.
Godkännandet gäller under förutsättning att utbildningen startas senast vid början av läsåret
2013/2014.”
Kramfors kommun hade avstyrkt ansökan. SI kommenterar till avstyrkandet måste vi ha med.
Det är ganska talande om svagheten i kommunens motivering Så här skriver SI: ”Kramfors
kommun har i sitt yttrande till Skolinspektionen bland annat anfört att i området Höga kusten,
där Dockstaskolan ligger, har kommunen fem skolor – förskoleklass till årskurs 1-6 med
sammanlagt drygt 300 elever. I Kramfors kommun minskar antalet elever i förskoleklass och
årskurs 1-6 med mer än 10 procent fram till läsåret 2015/16. Det betyder att kommunen om
fem år i detta område kan ha fem skolor med i genomsnitt mindre ån 60 elever per skola.
Därför pågår i barn-, kultur- och utbildningsnämnden en diskussion om hur en framtida
skolorganisation ska se ut och kvaliteten och effektiviteten i skolverksamheten ska höjas.
Vidare anför kommunen att om kommunen tvingas finansiera en liten skola som Docksta
friskola så innebär det att kommunen får svårt att föra en förutsättningslös diskussion om hur
en framtida bra skolorganisation ska se ut. Det finns risk att den splittrade organisationen
bevaras. På grund av detta avstyrker Kramfors kommun ansökan.
I Kramfors kommun finns det totalt 13 grundskolor med 1710 elever.

Kap.4 2011 – 2012 Det jäser i kommunen…

14

Med hänsyn taget till antalet elever samt antalet kommunala grundskolor i kommunen
bedömer Skolinspektionen att de följder som den sökta etableringen av Docksta friskola
kommer att medföra inte är av sådan art att godkännande inte ska medges. De ekonomiska
och organisatoriska konsekvenser som kommunen hänvisar till inte kan anses vara av
bestående karaktär.
Enligt Skolinspektionens helhetsbedömning medför därför en etablering av de sökta
utbildningarna vid Docksta friskola inte påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna
eller för den del av skolväsendet som anordnas av Kramfors kommun.”
Det gav givetvis råg i ryggen åt friskolestyrelsen, att Kramfors kommuns avstyrkan lämnades
utan åtgärd. Det betydde att SI ansåg det vettigt att starta en friskola i Docksta.
11-12-19

skulle Kf besluta om skolnedläggelser. Det blev i stället på borgarnas förslag
återremiss för fortsatt utredning. Det blev pusselbit nr 11.

Då var kommunen tillbaka på ruta 1 med väsentligt lägre förtroende hos allmänheten, och
vibyggeråborna hade samtidigt grävt startgroparna för färden mot en friskola.
Detta beslut om återremiss gynnade fs. Det betydde att det inte skulle bli några nedläggningar
av skolor förrän tidigast ht -13. Det gav fs ett år till att förbereda skolstarten. Man ansåg det
givet, att Dockstaskolan skulle drabbas av nedläggning, när beslutet än kom, framför allt som
friskolebeslutet gjorde, att det blev en skola kvar i Docksta. Nu arbetar man för en
friskolestart ht-13 oavsett vad kommunen beslutar.
Kommunen fortsätter i alla fall arbetet med att få en ny skolorganisation.
12-02-16
S inbjuder till medborgardialog om skolfrågorna.
12-04-04
Ks utser en grupp av sju ledande politiker som 12-05-23 skall rapportera
till Ks i skolfrågan och lämna ett bra underlag för kommande beslut.
12-05-23—08-20 Rapporten medför att Ks ger skolförvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett
nytt förslag.
12-08-29
BKU beslutar om ett nedläggningsalternativ som utgår från S-förslaget.
12-08-30—10-08 Förslaget behandlas i resp. parti.
12-10-17
BKU AU beslutar att lämna ett förslag till BKU. Nu börjar den här
beslutsomgången ta fart.
Efter många om och men är BKU-nämndens förslag till Kf som följer:
* L, T och D läggs ner inför höstterminen 2013.
* F-6 i L och T flyttas till återöppnade H, F-6 i D flyttas till U.
* H blir en F-9-skola.
* Nylandsskolan och Bollstaskolan blir F-6-skolor från höstterminen 2013.
* Y blir 7-9-skola från höstterminen 2013.
* Skarpåkerskolan blir F-3-skola och Kramforsskolan blir 4-6-skola från
höstterminen 2014.
* Gudmundråskolan, Grämestaskolan, Nordingråskolan och Ullångerskolan blir
kvar som de är.
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12-11-13
12-11-27
12-12-19

Ks AU beslutar att tillstyrka förslaget.
Ks föreslår Kf att besluta enligt förslaget om skolnedläggelser
Kf beslutar enligt förslaget. D läggs alltså ner. Nu kunde Fs starta
friskoleförberedelserna på allvar. Det blev pusselbit nr tolv.

Beslutet betydde också, att Kramfors kommun har lagt ned samtliga fyra skolor (T, K, L och
S) som funnits på Ångermanälvens östra sida under de senaste 20 åren. Samtliga elever från
de skolorna ryms nu i den återöppnade H!
Efter 1½ år kommer man alltså fram till ett beslut i skolfrågan!
DUNTHYL:s insats då?! Ja den blev inte så dålig. Den räddade kvar F-6 i Nordingrå och
Ullånger. F-6 i Herrskog öppnas igen, 7-9 i Herrskog och Ytterlännäs blir också kvar, och D
kör sitt eget race. De flesta av skolorna i HK blir i alla fall kvar nu. I rättvisans namn ska
sägas att det var långt flera än DUNTHYL som medverkade till att politikerna till slut fattade
ett beslut som var långt ifrån det ursprungliga förslaget från april 2011.
Det första dåliga förslaget till skolnedläggningar hade i alla fall det positiva med sig att
vibyggeråborna får en likvärdig friskola som den som fanns i kommunal regi. Och det bästa
av allt! Friskolan står ju nu utanför framtida kommunala skolindragningar.
Under hela den här tiden har vibyggeråborna varit med i Dunthyl. Det är en knepig situation.
Samtidigt som man arbetar i Dunthyl för att behålla skolorna i HK, förhandlar man med
Kramfors kommun om vad som ska göras, om och när D blir en friskola. Trumfesset för
friskolan är att det är DBTK AB som äger skolan, och att friskoleföreningen har fått löfte om
att hyra skolan. Man förbereder alltså nu för en skolstart för Docksta friskola ht 2013. DBTK
har också lovat att låna ut 200 000 kr till Fs för att ha pengar vid skolstarten. Det
låneerbjudandet behövde aldrig utnyttjas.
Här kommer några protokollsutdrag från 2012 som visar hur mycket det var att besluta om för
en friskolestart ht 13. Många frågor diskuterades länge och ingående, eftersom det här med att
driva en skola var nytt för Fs.
12-02-09
12-06-13
12-07-27
12-10-08
12-11-19

12-12-04

Beslutar att sända ut meddelande till föräldrarna om skolstart för friskolan ht
2012 eller ht 2013 beroende på vad Kf beslutar.
Beslutar om besök på Styrnäs friskola.
Man beslutar att göra en vision om vad Docksta friskola vill.
Beslutar att meddela BKU att vi kommer att starta friskola.
Avtal med DBTK om hyran är klart. Det var pusselbit nummer tolv.
Bestämmer att fritidsavgiften ska vara 400 kr/månad för första barnet, 200 kr per
månad för andra barnet och gratis för tredje barnet. Det är billigare avgifter än
de avgifter som kommunen tar.
Beslutar att utlysa tjänsterna vid friskolan. Personalen vid skolan måste
nämligen säga upp sina tjänster hos kommunen, om de ska söka tjänster vid
friskolan.
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Kap. 5 2013 – 2015 Skolstarten…
Friskoletillståndet klart. Kommunfullmäktige har fattat beslut om nedläggning av
Dockstaskolan ht 2013.Så nu är det väl bara att luta sig tillbaka och rulla tummarna och njuta
av ett bra jobb. Inte riktigt! Jobbet inför att starta friskolan hade redan startat under 2012, men
nu gällde att få alla bitarna på plats. I januari hade man ett styrelsesammanträde i veckan.
Från och med februari hade man sammanträde två gånger per månad fram till juni. Verkligen
en satsande skolstyrelse! Men än är inte alla pusselbitar på plats!
En stor del av förberedelserna blir klar i och med att den personal som varit anställd vid Dock
staskolan följer med till friskolan. Det betydde å andra sidan, att de måste säga upp sina
tjänster hos kommunen, vilket innebar en något mindre anställningstrygghet. Men det betydde
också för eleverna, att de inte skulle märka någon skillnad, eftersom det var samma skolhus
och samma personal som kommunen hade som friskolan erbjöd. Man anställde också AnnaLena Östman som rektor. Det var en kombinerad rektors-/lärartjänst som hon anställdes på.
Samma personal som i den kommunala skolan var pusselbit nummer tretton.
Man köper vissa tjänster av kommunen. Kostnaderna för dessa dras från elevpengen. Det rör
sig bl. a. om elevhälsa, specialundervisning, skolbibliotek och simhallstid. Kulturskolan
fortsätter sin verksamhet som förut, eftersom kulturskolan är till för alla kommunens
skolbarn, oavsett vilken typ av skola de går i. Skolskjutsarna skulle ha kunnat bli en stor
kostnad för friskolan. Kommunen har skjuts för 7-9 till Herrskog, Man förhandlar om att få
utnyttja den som skolskjuts för friskolebarnen. Man har hittat följande text i skollagen:
Kommunen ska dock ordna skolskjuts för en sådan elev om det kan ske utan organisatoriska
eller ekonomiska svårigheter för kommunen.
Man köper de inventarier som finns i skolan och som behövs för att driva friskolan. Det går
bra, eftersom kommunen inte har direkt användning av dem. Förhandlingarna med Kramfors
kommun i sambandet med övertagandet av skolverksamheten flöt på det hela taget mycket
bra. Det var pusselbit nummer tolv. I förhandlingarna med kommunen spelade Fredrik
Bergström och Anna-Lena Östman en stor roll. Några förhandlingspunkter finns i bilaga 5.
Här kommer ett axplock från protokollen 2013, som visar på hur man förberedde sig för
skolstarten.
13-01-28
Fs beslutar att skaffa sig en hemsida. Här måste sägas att en vibyggeråbo i
förskingringen, Dennis Buhr, hjälpte Fs mycket. Han hjälpte också till i arbetet
med loggan.
13-02-12
Fredrik Bergström, Annika och Anna-Lena Östman får i uppdrag att gå igenom
allt som ska förhandlas med kommunen om.
13-02-27
Man beslutar om att tillsammans med kommunen ha en gemensam träff för
föräldrarna den 20 mars 2012.
Den framtagna visionen för friskolan godkänns. Bilaga 6.
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13-03-12

13-03-27

13-04-08
13-04-23

13-06-17

13-07-01

13-08-19

Fs betalar hyran för friskolan och fritids till DBTK AB. Kommunen betalar
hyran för förskolan också direkt till DBTK AB.
Förhandlingarna med kommunen fortsätter. Man vill bl. a. ha besked om
skolskjutsar och förskolans luncher.
Man utser firmatecknare.
Man anställer personal till friskolan. Det kommer att bli samma personal som
innevarande år. Personalen fortsätter i friskolan i stället för att få andra tjänster i
den kommunala skolan. Det blir pusselbit nr tretton.
Det är nästan klart att kommunen kommer att köpa förskolans luncher av
friskolan.
Skolskjutsarna ej klara.
Lärarpersonalen anställs från 13-08-15. Övrig personal anställs från 13-08-05.
Beslutas att Anna-Lena Östman får gå rektorsutbildning.
Man beslutar om att ta fram diverse blanketter för skolan.
Beslut tas om utannonserande av kompletterande tjänster.
Det är klart att man samarbetar med förskolan när det gäller öppningar
och stängningar.
Man har fått avtal om att köpa elevhälsa (skolläkare,
skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator) av kommunen.
Det är klart att kommunen köper förskolans luncher av friskolan.
Skolskjutsfrågan kommer att tas upp i BKU 13-04-24.
Fortfarande inte klart om skolskjutsarna.
Inget klart hur det blir med kopiatorn.
Man beslutar att meddela skolverket att man startar friskolan ht 2013.
Klart efter förhandlingar att kommunen står för skolskjutskostnaderna för alla
elever som har valt Docksta friskola. Det är pusselbit nummer fjorton.
Fs antar Länsförsäkringars anbud om försäkring av skolverksamheten. För
själva skolhuset står DBTK AB för försäkringen.
Anna-Lena Östman anställs som rektor för friskolan.
Fortfarande inte klart om telefonerna och IT.

Den 5 augusti startar Fritids sin verksamhet och den 21 augusti startar F-6 med 57 elever. Nu
är man igång på allvar. Nu är pusslet klart. Bitarna har trillat in allt eftersom. På det hela taget
har det gått ganska smärtfritt. Men mycket tid och arbete har det blivit för att lägga pusslet
klart.
130910
Nya skyltar med ”DOCKSTA FRISKOLA” sätts upp på skolhusväggen.
131008
Efter långa diskussioner i Fs godkänns Docksta friskolas logga
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Det är Dennis Buhr som är mannen bakom verket.
Glädjande nog har inte förvandlingen från kommunal skola till friskola skrämt barnfamiljerna,
för under perioden 2011-2015 flyttar det fortfarande in barnfamiljer med tillsammans 12 barn.
Under perioden 2016-2020 har det hittills flyttar in barnfamiljer med 12 barn. Se bilaga 1.
En av de stora frågorna var givetvis ekonomin. Hur skulle det gå att driva en skola med bara
elevpengen som tillgång? En del av den gick dessutom till ersättning för de tjänster
kommunen tillhandahöll. Det visade sig emellertid att den uppgjorda budgeten man hade för
friskolan skulle hålla. Då hade ändå friskolan något större lärartäthet och inget köpstopp.
Anna-Lena och Annika hade gjort sitt jobb bra.
13-12-19

14-01-14

SI gör sin första inspektion av friskoleverksamheten. Precis som man vid
etableringskontrollen i maj kontrollerade att förberedelserna inför skolstarten
var bra, kontrollerade man nu om man hade kommit igång på rätt sätt.
Friskolan får tillsynsrapporten från SI. Rapporten avslutas med: ”Det har vid
tillsynen inte framkommit annat än att skolan uppfyller författningarnas krav
inom de områden som granskats. Skolinspektionen avslutar härmed tillsynen i
Docksta friskola.”

Friskolan hade klarat den första terminen med glans! SI:s rapport visar att man är på rätt väg
med friskolan.
I stadgarna står det i ”Vinst”: ”Fritt eget kapital efter fastställd balansräkning ska fonderas i
föreningen för kommande behov.” Det betydde att det inte skulle gå att göra någon personlig
vinst på friskolan, utan att eventuella överskott skulle gå tillbaka till verksamheten. Eftersom
de flesta kommande åren kommer att ge vinst, användes överskotten till två saker; dels till att
skaffa en buffert på ca 3 Mkr, dels till att förbättra skolan. Buffertens storlek är ungefär vad
det kostar att klara av personalkostnaderna under uppsägningstiden vid en nedläggning av
skolan. Den kunde också användas som utfyllnad om något år skulle gå med underskott.
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Budgetutfallet blev fram till 2018
2013
800 712
2014
321 292
2015
243 470
2016
-149 428 Underskottet berodde på att en inkomstpost på 315 000 ej inkommit
2017
356 061
2018
594 695
Berättigad fråga: Vad beror det på att friskolan går så bra ekonomiskt gentemot vad den
kommunala skolan hade gjort?
De första inventarierna som inköptes till friskolan var 20 datorer. De inköptes redan 2 februari
2014. När man ur 2013 års budgetutfall avsatt 500 000 kr till sparkontot, fanns pengar över
till datorinköp. Under den här perioden fick slöjdsalarna också ytterligare maskinell
utrustning.
Utemiljön satsas det också på. Förutom lekutrustningen, där det inköptes hinderbana och
klätterpyramid, planterar man träd och buskar för att göra utemiljön mindre steril.
Fs satsar också mycket på personalfortbildning. Alla i personalen får gå någon fortbildning,
som passar deras tjänst. Men man söker (och får också) projektpengar till gemensamma
fortbildningar som ”Läslyftet”. I ”Skapande skola” fick man projektpengar som användes till
att sätta upp friskolans musikal ”Skuleskogens skatt”. Den finns utlagd på hemsidan.
DBTK AB visar sitt ansvar som hyresvärd genom att lägga nytt tak på bespisningsbyggnaden
och måla fasaden,
Under 2015-16 kom det många asylsökande till kommunen. En del av dem placerades på f. d.
Sjöliden, som stod tomt. Meningen var, att friskolan skulle ansvara för att barnen skulle få
undervisning, men innan det hann ordnas, förflyttades de.
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Kap. 6 2016 - Det rullar på…
Fs sammanträder ungefär en gång i månaden. Man gör en uppdelning av
styrelsemedlemmarna på olika arbetsområden som de ska fördjupa sig i. De arbetsområden
man börjar med är
* LoTgrupp:
Löne- och tjänsteärenden
* IT/GDPRgrupp:
Bevaka vad som gäller inför GDPRs införande
* Ekonomigrupp:
Arbeta fram budget, Fördjupning i balans-/resultatrapporter
* Informationsgrupp:
Marknadsföra skolan, uppdatera informationsbladet
* Eventgrupp:
Styra upp kring t.ex. skyltsöndag, Dockstadagen, Vibyggerå 2000
* Försäkringar:
Bevakar skolans olika försäkringar
* Ute-/innemiljögrupp: Bevakar miljön, ser till att besiktningar görs på friskolans egna
lekställningar.
* Enkätgrupp:
Arbetar med de olika enkäter som finns
* Lag och rättgrupp:
Bevakar ny lagstiftning
Denna uppdelning blir ett lyft för styrelsearbetet. Alla har direkt ansvar för någon del av
verksamheten, och de flesta ärendena blir väl förberedda av flera till sammanträdena.
Man arbetar också med en årsklocka, där man för varje månad har fastställda punkter som ska
behandlas på sammanträdena. Bilaga 9.
DBTK AB år en fantastisk hyresvärd, som gör allt för att underlätta för friskolan
2017 byggde DBTK AB en ny hockeysarg. Fs bidrog med 95 000 kr. Vibyggerå församling
bidrog med 15 000 kr
2017 asfalterades också skolgården. Friskolan var med och betalade 110 000. Man målade
samtidigt in spelplaner för olika spel. Till asfalteringen hade man sökt bidrag från Boverket
och beviljats 276 750 kr. Totalt kostade asfalteringen 444 000 kr.
2018 var det dags att renovera övervåningen i skolbyggnaden. Det man gjorde var ett nytt och
nedsänkt innertak, ny belysning med dimmerljus, ny golvbeläggning och målning av tre
klassrum, korridoren och personalrummet.
Fs inköpte ett nytt sammanträdesbord med stolar till personalrummet i samband med
renoveringen.
När man sommaren 2018 kommer in på övervåningen i Dockstaskolan, möts man av en
skinande fräsch skola. DBTK AB har verkligen tagit sitt ansvar som hyresvärd.
Fs försöker hela tiden hålla kontakt med samhället utanför skolan. Man
* deltar på Dockstadagen.
* leder dansen kring granen på skyltsöndagen.
* ordnar fika i matsalen på skyltsöndagen. Ungdom upp till 18 år får fikat gratis.
* anordnar öppet hus.
* har hemsida och facebook, där man skriver in det mesta av det av vikt som händer i skolan.

Kap. 6 Det rullar på…

21

2018-06-06--07 kommer SI och gör en inspektion av friskolan. Det är den tredje inspektionen
de gör.
SI:s svar på inspektionen: ”Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att skolenheten
uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats. Skolinspektionen
avsluta härmed tillsynen i Docksta friskola.
Fs gör om Fritids kvalitetsarbete genom att sära mellan F-6 och Fritids, så man lättare ser vad
som gäller för Fritids och kan utvärdera det.
För Friskolans del är det bra med SI:s tillsyn. Skulle man vara på väg åt fel håll, får man reda
på det, innan man kommer allt för långt på villospår.

Epilog
Lördagen den 24 november 2018 var det full aktivitet vid friskolan. Man firade
femårsjubileum med att hålla ”Öppet hus”. Det var ett hundratal personer som hade antagit
inbjudan. Det var två hoppborgar för barnen i gymnastiksalen. Det var fika i matsalen, och så
fick man gå runt och titta på skolan. Vem man än träffade, hördes samma sak: ”Vilken fin
skola vi har!”
Rektor Anna-Lena Östman sammanfattar de fem åren ungefär så här: ”Vi har fina elever,
mycket bra personal, bra samarbete med vår hyresvärd, fint stöd av föräldrarna och hela
bygden, och så går det hela ihop ekonomiskt! Vad kan man mer begära?!”
Det här kan man säga är slutfasen på starten av Docksta friskola. Nu är den väl etablerad i
bygden. Man har hittat sina former och kan verkligen se framåt med tillförsikt.
Karl-Anders Nordström
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med mycket stor hjälp med faktaunderlag från
systrarna Annika och Anna-Lena Östman
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SAMMANSTÄLLNING PUSSELBITAR
När man går igenom friskolans tillblivande, slås man av hur många händelser som inträffar och
som för historien framåt. Det är många av pusselbitarna som de som arbetade med att starta
friskola inte alls hade något att göra med; de bara hände, utan att friskolefolket kunde påverka
dem. Men de ledde obevekligen fram till en friskolestart.
Bit 1
Bit 2
Bit 3
Bit 4
Bit 5
Bit 6
Bit 7
Bit 8
Bit 9
Ramen
Bit 10
Bit 11
Bit 12
Bit 13
Bit 14

DBTK bildas
Vibyggerå 2000 bildas
Arbete för att få barnomsorgen under samma tak
DBTK AB köper skolan
Hela Vibyggerå renoverar skolan
Barnfamiljer börjar flytta in i Vibyggerå
Docksta Friskola Ekonomisk Förening bildas
Ansökan skickas in till SI
Dunthyls verksamhet
Ansökan om friskolan godkänns av SI
Beslut om att starta en friskola
Kf återremitterar nedläggningsärendet till BKU
Fs gör klart om hyran för skolhuset med DBTK AB
Fs anställer samma personal som funnits i skolan
Kommunen står för skolskjutskostnaderna

1963
2000
2003-2004
Jan 2005
Sommaren 2005
2006 –
2011-01-22
2011-01-31
2011 – 2012
2011-09-22
2011-12-05
2011-12-19
2012-11-19
2013-03-12
2013-07-01

Sid
3
4
5
7
8
6
10
10
12
12
13
14
15
16
17
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Snabbversion av bildandet av Docksta friskola
2004-10-21
2005-012005-0620062011-01-22
2011-01-31
2011-04-20
2011-052011-082011-09-15
2011-09-22
2011-11-14
2011-11-17
2011-11-21
2011-12-05
2011-12-19
2012-02-16
2012-02-09
2012-04-04
2012-05-23
2012-07-27
2012-08-29
2012-10-08
2012-10-17
2012-11-13
2012-11-19
2012-11-27
2012-12-04
2012-12-19
2013-01-28
2013-02-27
2013-03-12
2013-03-27
2013-04-08
2013-04-23
2013-06-17
2013-06-01
2013-08-05
2013-082013-09-10
2013-10-08
2013-12-19
2014-01-14
2014-02-02

Nedläggningsbeslut av bl. a. D
DBTK AB köper skolan
Hela Vibyggerå renoverar skolan
Barnfamiljer börjar flytta in
Docksta Friskola Ekonomisk Förening bildas
Ansökan om friskola inskickad till SI
Skolförvaltningens nedläggningsförslag
BKU skickar tillbaka förslaget till skolförvaltningen
Tjänstemannaförslag nr 2 om nedläggning
S kommer med eget förslag
SI godkänner friskoleansökan
Demonstrationståg mot skolnedläggelserna.
4 234 vill ha folkomröstning om uppskjutandeav beslutet
Kf remitterar nedläggningsärendet till BKU
Beslutar vid extra årsstämma att starta friskola ht -12 eller ht -13
Kf återremitterar nedläggningsärendet på borgerligt förslag
S inbjuder till medborgardialog
Utskick till föräldrarna att friskolan startar ht-12 eller ht-13
Ks bildar grupp av 7 toppolitiker. Ska rapportera 12-05-23
Ks ger skolförvaltningen uppdrag att arbeta fram ett nytt förslag
Fs eslutar att skriva en vision för Docksta friskola
BKU beslutar om nedläggningsförslag nr 3. Går ut till partierna
Fs meddelar BKU att man kommer att starta en friskola
BKU lämnar ett nedläggningsförslag till Ks
Ks AU beslutar att tillstyrka nedläggningsförslaget
Avtal med DBTK om hyra av skolan
Ks tillstyrker nedläggningsförslaget
Fs beslutar att utlysa tjänsterna vid friskolan
Kf beslutar om nedläggning av bl.a. D
Fs beslutar att skaffa hemsida
Fs beslutar att ha infoträff tillsammans med kommunen
Personalen anställs fr.o.m. 2013-08-15
Fortsatta förhandl. Utser firmatecknare. Anställer personal från 13-08-05
Annonserar kompletterande tjänst. Skolskjutsar ej klara.
Köper elevhälsan. Förskolan köper luncher. SI inspekterar
Ej klart om skolskjutsar. Meddelar skolverket att man startar friskola
Kommunen står för skolskjutsarna. Fs försäkrar skolverksamheten
Fritids öppnar
Friskolan startar
Skylten "DOCKSTA FRISKOLA" sätts upp på väggen
Loggan godkänns
SI inspekterar
SI:s svar positivt
Fs köper 20 datorer
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Här firar Docksta friskola fem år !!!

Nu är det bara att fortsätta mot Vibyggerås framtid
med Vibyggerås framtid…

