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Anders Nordin
Till Arbetsgruppen angående utredningar
kring kränkningar i specialskolan

Svar på brev med synpunkter på SPSM:s information kring
utredningar med anledning av kränkningar i specialskolan
Vi har 25 november 2014 mottagit brev från SDR, SDUF samt DHB med synpunkter och
frågor kring utredningen efter anmälningar om kränkningar i specialskolan.
Vill först beklaga att vi inte informerat med den regelbundenhet som vi haft intentionen att
göra. I juli skickade vi information med kommentarer från vårt möte 27 maj. I det brevet
presenterade vi en tidsplan som tyvärr blivit förskjuten (vi angav dock att tidsplanen kan
påverkas av olika faktorer). Vid Nationella skolrådets septembermöte informerades om att
utredningen med elevintervjuer påbörjats och att slutredovisning väntas vid årsskiftet. Vi hade
för avsikt att ge en fylligare information om utredningen vid Skolrådets möte 27 november.
Eftersom det mötet ställts in var vi, parallellt med att vi mottog brevet från SDR, SDUF och
DHB, i startgroparna för att skicka ut ett informationsbrev till er i arbetsgruppen.
Ni som representanter i arbetsgrupperna för utredning och stöd efter anmälningar om
kränkningar i specialskolan bjuds in till ett informationsmöte i december (det som enligt den
tidigare tidsplanen var planerat till oktober). Vid detta möte kan vi även ge utförligare svar på
de frågor som ställs i brevet från SDR, SDUF och DHB.
De tider vi förslår är
 Tisdag 9 december kl. 1517 alternativt
 Torsdag 18 december kl. 15.3017.30.
Ber er ge snabb återkoppling på de föreslagna tiderna. Mötet äger rum i lämplig lokal i
Stockholm och vi återkommer med definitiv tid och lokal när vi fått in svar från er.
Utredaren Marina Gunnmo Grönros har genomfört elevintervjuer med knappt 20 elever vid
Manillaskolan, Birgittaskolan och Östervångskolan. Intervjuerna har filmats och transkriberas
nu för analys och slutrapport. Detta är ju del 1 i den utredning vi tidigare beskrivit och
kommit överens om. Vi räknar med att slutrapporten är klar i slutet av januari och bjuder
redan nu in till möte för information och samtal kring denna. Detta möte äger rum torsdag 29
januari kl. 1618 i Stockholm. Vi kommer då även att samtala om den fortsatta processen och
planerna för del 2 och 3.
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