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Första Maj – Röd Front i Gislaved

I kommunens remissyttrande till skol-
inspektionen i juni förra året var par-
tierna utom moderaterna eniga i att
vara avvisande till etablerandet av en

privatägd friskola med för- och grundskola i
Gislaveds tätort. I sitt remissyttrande som
antogs av alla på kommunfullmäktigesam-
manträdet närvarande alla partier utom
Moderaterna. I konsekvensbeskrivningen
skriver man följande: ” En nyetablering av
en friskola i Gislaveds tätort skulle innebä-
ra påtagliga negativa konsekvenser för
Gislaveds kommun med ökade kostnader
och lågt kapacitetsutnyttjande”/…/ ”En fris-
koleetablering skulle medföra att annan
verksamhet måste läggas ned.” 

I YTTRANDET KONSTATERAR man också
att ” Ytterligare en friskola centralt i tätorten
befarar vi även det skulle påverka förhållan-
det mellan svenska elever och invandrarele-
ver i den kommunala skolan.” Alltså en
ökad segregering i en redan segregerad
tätort med andra ord. 
Trots denna inledningsvis helt korrekta

värdering vad etablerandet av en friskola
med över 400 elever inne i Gislaveds tätort
skulle medföra så ville inte den borgerliga
majoriteten i kommunstyrelsen, där numera
även Miljöpartiet ingår, överklaga skolin-
spektionens tokiga beslut att bevilja Karl
Oskar Utbildning AB rätten att starta frisko-
la i Gislaveds tätort. Således har Folkpartiet,
Centern, Miljöpartiet och Kristdemokraterna
svängt 180 grader i frågan. På kommunsty-

relsens sammanträde den 11 januari beslu-
tade majoriteten med röstsiffrorna 8-6 att
vika sig och utan prut acceptera att friskole-
eländet når Gislaved. 

I HÖSTAS HAMNADE ÄGARNA till Karl
Oscar friskola i bråk med Växjö kommun.
Ägarna till Karl Oskarskolan ville ha 63
procent högre elevpeng för att man renove-
rat sina lokaler. Förra året fick skolan
10 938 kronor per elev för att täcka lokal-
kostnaderna, sedan ville man ha 17 860 kro-
nor för att man inte kunde planera sin verk-
samhet och för att man inte har och hade

kontroll över sina utgifter. Ett skamligt och
djupt omoraliskt förfarande från skolans
sida. Skolan sade samtidigt att man kan
klara undervisningen även utan dessa extra
pengar. Där ser man vilka vinster ägarna till
dessa skolor kan plocka ut. Det finns stor
risk att samma cirkus upprepas i Gislaveds
kommun. 

Erik Anderson, 
kommunstyrelseledamot för

Kommunistiska Partiet i Gislaved
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Stoppa friskoleeländet i Gislaved

Gislaved: Offentligt möte
Ja till en allmän och jämlik skola 
Nej till friskoleeländet!
Föredrag av JAN-ÅKE KARLSSON,
lärare i filosofi och historia på
Katedralskolan i Växjö, bördig 
från Gislaved.  

VAR: Folkets Hus E-sal 
NÄR: lördag 7 maj kl 14.

Efter föredragen fika och frågestund.

Alla välkomna!   Jan-Åke Karlsson

TAL OCH APPELLER AV 
kommunfullmäktigeledamöterna
ERIK ANDERSON och CURT VANG

Underhållning av
ANDERS OLSSON, VÄRNAMO

PLATS OCH TID: Gågatan vid 
klockstapeln klockan 11:00

Efter mötet fika på kommunhusets caféteria. 

Allmänheten hälsas välkommen!


