Skolgruppen är
åter igång
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S

edan ett par veckor tillbaka är arbetet i Visseltofta Skolgrupp åter igång.
Under det gångna året har gruppens
sammansättning förändrats. Av de tre eldsjälarna Joakim Gullberg, Peter Gam och
Mikael Pettersson som tidigare utgjorde
den huvudsakliga arbetsgruppen återstår
endast Joakim. Peter har flyttat från trakten och Mikael önskar lämna över till nya
förmågor i byn. Gruppen har nu utökats
med fyra nya personer. Anna Wachtmeister, Fabian Kvist och Sophia Ulmestig är
alla nyinflyttade småbarnsföräldrar. Gruppen har dessutom värvat Jennifer Oldby,
lärare med bland annat utomhus- och
hållbarhetspedagogikprofil. Jennifer är för
närvarande bosatt i Malmö men vill gärna
flytta till Visseltofta och arbeta på skolan.
Med så många nya i gruppen har den
första tiden ägnats åt att få en gedigen
historisk tillbakablick med hjälp av Joakim och Mikael samt Peters efterlämnade
dokumentation. Gruppen har därutöver
analyserat budgetförslag och lokaler, diskuterat inriktning och profil samt gjort en
sondering bland föräldrar i byn kring intresset av en uppstart av skolan. Glädjande

visade sonderingen på en stor uppslutning
- i stort sett alla vill vara med!
Skolgruppen kommer att arbeta med
många frågor parallellt framöver. Bland
annat vill gruppen säkra att den gamla
skolbyggnaden inte säljs eller omvandlas
till annan verksamhet innan arbete är klart.
Det är också viktigt att säkerställa att ytan
runtomkring byggnaden inte byggs om på
sådant vis att det försvårar att genomföra
projektet. I dagsläget pågår det till exempel en ombyggnation i skolbyggnaden och
en ny väg håller på att anläggas på skolområdet. Huruvida skolan ska drivas av en
stiftelse, förening eller som ett icke-vinstdrivande aktiebolag är också frågor som
diskuteras. I denna fråga har Skolgruppen
redan varit i kontakt med jurister, experter
och andra skolor för att få information och
råd om vilken form som lämpar sig bäst.
I nuläget är emellertid Skolgruppens
primära fokus att få in en komplett ansökan om att starta en skola. Ansökan ska
vara inlämnad till Skolinspektionen senast
31 januari 2022. För att ansökan ska godkännas krävs bland annat ett elevunderlag
för skolstart hösten 2023 med tillhörande

prognos om antal elever de nästkommande tre läsåren. Det krävs också en styrelse
med representanter innehavandes olika
expertområden för att visa att ledningen
är kapabel att leda en verksamhet utifrån
ett juridiskt, ekonomiskt och pedagogiskt
perspektiv. Slutligen krävs även ett finansiellt underlag bestående av ett budgetförslag som visar att skolans framtida ekonomi kommer gå ihop, men också att den
föreningen eller bolag som ska äga skolan
har ett kapital omkring 1 200 000 kronor
för uppstarten. För det senare kommer
Skolgruppen gå ut med riktade insatser till
fonder, föreningar och företag för att äska
stöd och sponsorer.
I denna fråga önskar Skolgruppen särskilt att Visseltoftaborna hör av sig med
tips på vart gruppen kan vända sig för att
äska pengar. Arbetar du på eller äger du ett
företag som brukar sponsra föreningar, har
du lokalkännedom och kontakter som vi
kan behöva, tveka inte att kontakta oss!
Mejlen är:
wisseltoftanaturskola@gmail.com
Skolgruppen
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