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Stängt fritids upprör
Av Danina Mahmutovic 9 AUGUSTI 15.43

BALLINGSLÖV. Fritids stängt och barnen hänvisade till Hästveda.
Alldeles för omständigt, anser Susanne Ekman som tycker att det
borde finnas vikarier när personalen åker på utbildning.

Fredag den 13 augusti stänger fritids i Ballingslöv. Personalen ska på
utbildning och barnen hänvisas till Hästveda.

- En extra mil enkel väg är alldeles för långt. Varför kan de inte fixa
vikarier när det finns så många duktiga arbetslösa? säger Susanne Ekman
som har två barn, åtta och tio år gamla på fritids i Ballingslöv.
Hon undrar hur de ska gå för de som är ensamstående eller de som inte
har bil. Susanne Ekman reagerar också på att utbildningsdagen läggs precis
när de flesta semestrarna är slut och föräldarna börjat jobba.
- Vi har ju inte barnen på fritids för skojs skull utan för vi måste, säger
hon.
I övrigt är hon väldigt nöjd med den service och mat som barnen får.

Annika Persson är rektor i Ballingslöv och Farstorp och kan till viss del
förstå kritiken.
- Jag förstår att det kan ställa till bekymmer för föräldrarna. Vi försöker
lösa det på bästa sätt men precis som alla förskolor är det svårt att
tillmötesgå alla.
Hon har bara fått samtal från två föräldrar och säger sig inte ha hört att
någon skulle ha svårt att ta sig till Hästveda.

- Vi har möjlighet att hålla verksamheten stängd fyra dagar per läsår och
hänvisa till annan förskola. Jag gör en ekonomisk avvägning och om vi har
möjlighet att stänga så gör vi det.
Kan ni inte ta in vikarier istället?
- Ibland gör vi det och ibland stänger vi. Nu har vi en ny läroplan som ska
börja gälla i förskolan, säger Annika Persson och menar att det är viktigt
att personalen utbildas.

Skolor i hela nordöstra Skåne samlas och samverkar. De måste också
kunna ordna föreläsare och därför har det blivit ett datum innan lärarna
har sin uppstart.
- Jag försöker hela tiden göra det så bra som möjligt för både föräldrar och
elever. Men jag har full förståelse för att vissa föräldrar får det knivigt när
vi stänger.
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