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Öppet brev angående Värmdö Skärgårdsskola 
 

SIKO, Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation, har Skärgårdsskolor som ett av fem 
fokusområden. Detta för att en Levande Skärgård kräver fungerande skärgårdsskolor. Utan 
skärgårdsskolor kommer ingen befolkningstillväxt att kunna komma till stånd, näringslivet kommer 
inte att kunna vara livskraftigt och den service som krävs, inte bara för de fastboende utan också för 
alla deltidsboende, fritidsboende och besökare, kommer att minska och därmed göra skärgården allt 
mindre attraktiv.  

Genom en av våra medlemsföreningar har SIKO nu informerats om att Värmdö Skärgårdskola skalat 
ner verksamheten på Möja skola och därmed försvårat de ansträngningar som SIKO för närvarande 
gör för att vända den negativa befolkningstillväxten i Stockholms skärgård och säkra en Levande 
Skärgård för kommande generationer.  

SIKO har förståelse för de utmaningar skolförvaltningar kan möta när man ska driva skola i glesbygd 
med ett ofta litet elevunderlag. När nu därför Värmdö Skärgårdsskola flyttar årskurs 6 och 9 från Möja 
skola till Svartsö skola inser SIKO att detta kan vara en kortsiktigt försvarbar, om än för de inblandade 
eleverna olycklig, åtgärd.  

I samband med den ovan relaterade verksamhetsförändringen på Möja skola inställer sig emellertid ett 
antal viktiga frågor: 

1. Är flyttningen av ÅK 6 och 9 verkligen den bästa lösningen för de inblandade eleverna och 
Möja skolas framtid? Kunde situationen ha lösts med till exempel utökat utnyttjande av 
modern teknik, fjärrundervisning? 

2. Vilka konkreta åtgärder har skolledningen vidtagit för att rekrytera behöriga lärare till Möja 
skola? 

3. När nu ett antal elever får väsentligt längre resväg och måste ta sig till sin nya skola med 
båttransport är då inte skolan skyldig att arrangera transport och i god tid meddela föräldrar 
och elever hur detta har lösts? 

4. Värmdö Skärgårdskola erhåller enligt uppgift ett extra årligt infrastrukturstöd om cirka 7 
miljoner kronor för att bedriva skola F-9 på öarna Runmarö, Möja och Svartsö. SIKO 
efterfrågar en detaljerad redovisning över hur dessa medel används. 

Såväl skärgårdskommunerna som Region Stockholm har tydligt uttalat att skolan är en nödvändig 
förutsättning för att säkra skärgårdens livskraft. Det är därför med förvåning som SIKO tvingas 
konstatera att Värmdö Skärgårdsskola nu skalar ner verksamheten på en ö-skola utan att kunna 
presentera en fullgod bakgrund till beslutet och, kanske ännu viktigare, utan att kunna presentera en 
långsiktig strategi för hur man vill utveckla sin skärgårdsskola. Det är tragiskt att konstatera att 
politikens inriktning och ambitioner inte delas av de beslutsfattande tjänstemännen. Utan attraktiva ö-
skolor dör skärgården och blir till ett reservat som endast lever några få veckor på sommaren!   



SIKO vill på alla sätt stödja utvecklingen av en livskraftig skärgårdsskola som med hjälp av modern 
teknik och pedagogik drar fördel av en skärgårdsskolas specifika natur- och kulturförhållanden och 
lokalisering. Vår förhoppning är att Värmdö Skärgårdsskola istället för att skala ner ska skala upp och 
förstå det ansvar man har för en Levande Skärgård och inse vilka fantastiska möjligheter man har att 
utveckla en framtidens skärgårdskola som kan bli ett föredöme för skolor inte bara i skärgården utan i 
all glesbygd. 
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