
Diskussionscirkel. Många viktiga frågor om lagen och fördomar kom upp under diskussio-
nen. 

S Ä T E R

De som vill hemunder-
visa sina barn vill
kontrollera och överföra
värderingar, och hem-
undervisade barn får
inte träffa andra barn. 

Det är några av för-
domarna som frodas
kring hemundervisning. 

Lagen är entydig –
hemundervisning är
lagligt i Sverige, men
det fungerar inte så i
praktiken.

Många viktiga frågor
diskuterades då Interna-
tionella dagen för frihet
i undervisning firades 
i Säterdalen under
lördagen.

– Vi är väldigt måna om att
våra barn ska bli socialt an-
passade. Många ansöker om
hemundervisning av just
den orsaken. Forskning visar
att hemundervisade barn
blir lika eller mer socialt an-
passade, säger Maria Berkes-
tam.

Hemundervisade barn
träffar andra barn under 
exempelvis fritidsaktiviteter,
betonar de som deltar i dis-
kussionen i Säterdalen. Man
kan också välja att delta i en
del av skolans aktiviteter.

Diskussionsdeltagarna ser
många nackdelar med da-
gens skolsystem, både vad
gäller otrygghet och bristen
på respekt mellan elever och
mot lärare.

Hemundervisning inne-
bär alltså att barnet stannar
hemma med en eller båda
föräldrarna som ansvarar
för undervisningen. 

Det betyder att familjen ofta
lever på en inkomst. Men de
som samlats i Säterdalen ser
övervägande positiva sidor
med hemundervisning.

Ett fyrtiotal vuxna och

barn, från Åmål i söder till
Umeå i norr, deltar i trevlig
samvaro och föreläsningar
om hemundervisning i Sä-
terdalen under lördagen.

Politiker från Säter och
Hedemora är inbjudna, men
ingen dyker upp. 

Faktum är att kommunerna
har väldigt inkonsekvent
praxis när det gäller hem-

undervisning, trots att skol-
lagen säger: ”Ett skolpliktigt
barn skall medges att full-
göra skolplikten på annat
sätt än som anges i denna
lag, om det framstår som ett
fullgott alternativ till den 
utbildning som annars står
barnet till buds”. 

Hedemora kommun är en av
flera kommuner som inte
ställer sig välvilliga till hem-
undervisning. 

För tillfället har kommu-
nen avslagit en ansökan om
hemundervisning. 

Någon klar motivering om
varför den undervisnings-
formen inte anses vara full-
god, anser de berörda inte att
de fått. 

Därför har de lämnat in en
anmälan om tjänstefel till
länsstyrelsen och Justitie-
ombudsmannen.

Michael Hammarnejd har
däremot väldigt goda erfa-
renheter från Sala kommun. 

De beviljade genast till-
stånd till hemundervisning
med hänvisning till lagens
formulering ”skall medges
att fullgöra skolplikten på
annat sätt”.

– Han hade satt sig ner
och läst lagen, säger Michael
Hammarnejd om kommun-
representanten de var i kon-
takt med.

U L R I K A  H A N S S O N
0225-59 54 16

ulrika.hansson@daltid.se

Många åldrar. Föräldrarna konstaterade att hemundervisade barn blir bra på att umgås med människor i alla åldrar.
Foto: ULRIKA HANSSON
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Nu höjs
arvodena
H E D E M O R A

u Den ekonomiska er-
sättningen för förtroen-
devalda i Hedemora
kommun höjs med 1,75
till 2,0 procent under
2008. 

Under 2009 kommer
dock höjningen att bli
mera märkbar, nämligen
6,65 till 6,9 procent. 

Höjningen beräknas på
procentutfallet av avtalet
för SKAF och SKTF
föregående år. 

– Vi går inte ifrån det
räknesystem vi har haft
utan följer den gängse
regeln, säger kommunal-
råd Ingvar Damm. 

Under 2007 är ersätt-
ningen för kommunfull-
mäktiges ordförande
Berndt Nygårds 28 637
kronor per år och för
kommunstyrelsens
ordförande Ingvar
Damm 34 773 kronor
per månad. Ersättningen
för fullmäktigeord-
förande under 2009, om
man utgår från de högsta
möjliga höjningarna, kan
ligga på 31 186 kronor
per år, medan ersätt-
ningen för kommun-
styrelsens ordförande
kan ligga på 37 867
kronor per månad.

Körde berusad
på hembränt
S Ä T E R . En man från
Borlänge åtalas för grovt
rattfylleri och olovligt
innehav av sprit. 

I juni 2004 körde
mannen traktor i
Skenshyttan utanför
Säter med 1,53 promille i
blodet. Gränsen för grovt
rattfylleri går vid 1,0
promille.

I samband med den
händelsen beslagtog
polisen fyra deciliter
hembränd sprit. 

Mannen har erkänt.

Vasaliden klar
hösten 2009
H E D E M O R A . Nu har
kultur- och fritidsnämn-
den antagit en tidsplan
för anläggandet av en
friidrottsarena på Vasa-
liden.

Nämnden ska göra
färdigt anbudshandling-
arna till den 24 septem-
ber. 

Därefter ska anbud tas
emot från entreprenörer i
fem veckor. I slutet av
november räknar man
med att kunna ta beslut
om vilket anbud som ska
tas.

Upphandlingen av
ytmaterialet, det vill säga
konstgräs och allväders-
behandling, kommer
dock att ske senare.

– Det är viktigt att vi
väljer det senaste och det
bästa, därför väntar vi lite
säger Kjell Rosén, chef
för kultur- och fritids-
förvaltningen.

Budgeten är satt till
18,9 miljoner kronor och
Vasaliden beräknas stå
klar i augusti 2009.
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Det händer i Södra Dalarna

Hedemora
F Ö R E N I N G A R              

Vävstugan Sarven Melins-
gatan 6B, öppen för vävning
alla dagar 08.00–20.00.
Bemannad må 18.00–20.00.

M O T I O N                     

Banvallen. 10.00 Boule. Alla

välkomna. Pang Petanque.

U T S T Ä L L N I N G              

Fridhem Stjärnsund. Monica
Gorschelnik. Akryl, miniatyrt-
räskulpturer

Ö V R I G T                      

Vävstugand handens Verk
Må Öppet 8–20, bemannat

mellan 10–13. Ö Järnvägs-
gatan 20 D (gaveln).

S K O L M A T E N

Vecka 38 17/9– 21/9
Hedemora
måndag Chicky bits, sötsur
sås, ris, tisdag Köttbullar,
sås, potatis, onsdag Indisk
köttgryta Masala, ris, torsdag

Frasbakad fisk, filsås, potatis,
fredag Varm pastasallad,
dressing  
Säters skola
måndag Lov, tisdag Roller-
grill, potatismos, onsdag
Lasagnegratäng, torsdag
Polarpanett, potatis, dressing, 
fredag Italiensk soppa, mjukt
bröd, ost.

Ett urval av evenemang och
händelser öppna för allmän-
heten. 
Uppgifterna till kalendariet
behöver vi senast tre dagar
innan införandedagen. E-
posta till 
kalendariet@daltid.se.
Eller faxa 023-936 10.

Fakta | Hemundervisning i korthet
Hemundervisning är laglig i stort sett i hela världen.
Enligt skollagen ska insyn i hemundervisningen tillgodoses.
Innan man börjar hemundervisa ett skolpliktigt barn måste

man skicka in en ansökan till kommunen.
Några regler om hur mycket man måste undervisa, i vilka

ämnen och med vilket material finns inte. 
Ungefär 200 familjer hemundervisar sina barn i Sverige i dag,

varav cirka 100 familjer saknar officiellt tillstånd på grund av att
de exempelvis håller sig gömda för myndigheterna.

I USA hemundervisas kring dubbelt så många elever som alla
elever i det svenska skolsystemet.

I Europa är hemundervisning vanligast i England och i Norden
är det vanligast med hemundervisning i Norge.

Många fördomar mot
hemundervisningen


