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Elevverket under återkommande attacker! 
 
Skoldebatten i Danderyd har blivit minst sagt infekterad och det debatteras hej vilt på olika 
plattformar och i forum. Rykten, hörsägner och egna slutsatser formuleras oftast som den 
enda sanningen. Man hänger ut personer utan en tanke på att bakom namnet finns en 
medmänniska. Ofta försvaras detta hårda klimat med att det får man tåla i en demokrati där 
ordet är fritt.  Det blir då fritt fram att kalla sina meningsmotståndare inkompetenta, 
korrumperade, korkade, giriga, eller något annat nedsättande epitet. Att gå i svaromål har 
hittills varit detsamma som att kasta sig till vargarna som inte skyr några medel i att 
förolämpa och fortsätta beskyllningarna, helt oavsett sanningshalt. 
 
Vår verksamhet har varit utsatt för detta i närmare två år. Ska det aldrig sluta, undrar man? 
Finns det något intresse av att få veta vår sanning om hur saker förhåller sig? Hur det än 
ligger till med den saken har vi anledning att få fram vår version. 
 
 
Småbarnsskolan och Elevverket – hur det började 
Småbarnsskolan var en av pionjärerna och startade redan 1995 i den sedan länge nedlagda 
fritidshemshemmet på Fafnervägen 35. Lokalen iordningsställdes mot att kostnaden för 
detta landade på vår hyra och i närmare 25 år stod vi själva för det inre underhållet.  
 
Efter återkommande önskemål från föräldrar startade vi 2003 vår friskola Elevverket. Detta 
då föräldrar upplevde att skolorna i området inte kunde möta barnens kunskapstörst på 
individnivå. Vi startade med 16 elever och vid första läsårets slut hade siffran ökat till 29. De 
elever som tillkom hade med sig mindre bra upplevelser från sina tidigare skolor. Det fanns 
gott om barn i kommundelen Djursholm och man hade vid denna tid satt upp baracker på en 
av de kommunala skolorna. Elever hade klassrum i baracker och vi hade tomma skolplatser. 
Men vi trodde på vår idé och bestämde oss för att satsa även om det inledningsvis var i viss 
motvind. 
 
Med tiden ökade tillströmningen av elever och vi blev snart trångbodda. Vi blev återigen 
uppvaktade av föräldrar som uttryckte sitt starka önskemål om en fortsättning för sina barn 
med ett mellanstadium i vår regi. Över tid hade vi ett antal godkända ansökningar hos först 
Skolverket och sedan Skolinspektionen för att kunna utöka med ett mellanstadium, men vi 
hade ingen lokal. Slutligen fick vi erbjudandet om att få hyra delar av Futuraskolan i Sverige i 
andra hand. En lösning som vi tackade ja till. 
 
De följande åren arbetade skolans ledning intensivt för att hitta en permanent lösning med 
ändamålsenliga lokaler. Danderyds kommun erbjöd oss att arrendera fastigheten intill Gamla 
elverket och budskapet var att vi gärna fick bygga en ny skola, men vi fick bekosta den själva. 
Djursholmsprofilen Bertil Falck ritade en skolbyggnad helt i linje med vårt tänk men när vi 
2018 hittade en byggherre som var villig att bygga blev det tvärstopp. Från politikerhåll blev 
vi informerade om att ett arrende nu var uteslutet på grund av för många tomma skolplatser 
i kommundelen Djursholm. Man menade i stället att vår lokalfråga skulle kunna lösas på ett 
annat sätt. 



 

Strax därpå inledde kommunen en skolutredning vilket bland annat resulterade i att 
Svalnässkolan skulle läggas ner och att delar av Vasaskolan skulle tomställas. Ett politiskt 
beslut som vi inte var inblandade i på något sätt. 
 
Efter kraftiga föräldraprotester beslutade dock politikerna att de elever som gick i 
Svalnässkolan skulle få möjlighet att gå kvar i sin skola under lågstadiet. Detta skrevs in som 
ett krav i det kommande anbudsunderlaget. 
 
För att lösa Elevverkets lokalproblematik erbjöd kommunen oss att flytta in i Bullerbyn på 
Vasaskolan. Men våra elever, som till största delen bor i Svalnässkolans närområde, och det 
faktum att en hel del av dem bytt till vår skola efter tråkiga upplevelser på Vasaskolan gjorde 
att vi såg det som mycket svårt att tacka ja. Där landade i stället Vendestigens skola i augusti 
2020 med möjlighet att växa. 
 
 
Situationen idag 
Efter långa förhandlingar flyttade Småbarnsskolan i augusti 2020 verksamheten till den 
sedan mer än ett år nedlagda kommunala förskolan Baduhild. Det medförde att kommunen 
kunde sälja fastigheten på Fafnervägen för en ansenlig summa. 
 
Elevverket flyttade några månader senare, i januari 2021, till f.d. Svalnässkolan. Avtalet med 
kommunen innebar att Svalnässkolans totalt 30 elever i åk. 1 och åk. 2 går kvar i sin skola 
under lågstadieåren. Det medförde att vi behövde ha vårt mellanstadium kvar i Gamla 
elverket under den perioden. Inte en optimal lösning varken för oss, våra elever eller 
kommunen.   
 
Under resans gång har Elevverkets ledning utsatts för diverse tillmälen och 
misskrediteringar. Ryktesspridning har skett bland annat om att Elevverkets långsiktiga plan 
är att ta över Vasaskolan, vilket är en konspirationsteori. En sådan ambition finns inte. Man 
konspirerar även kring elevantal och menar att vi ska fylla f.d. Svalnässkolan med 170 elever, 
en direkt osanning. Att kommunens luftmätningar medger en fullgod inomhusmiljö för 170 
elever är inte detsamma som att det är skolledningens mål. Hur skolvalen kommer gå de 
kommande åren är ovisst för alla skolor i kommunen. Att därför säga exakt hur många elever 
vi kommer ha 2022 och framåt är omöjligt. Vi har dock genom åren haft relativt små klasser 
och det är inget vi avser ändra på.  
 
Att låta en tredjedel av huset vara fritidshem som står tomt på förmiddagarna är inte ett 
effektivt nyttjande av lokalerna. Och matsalen står tom hela eftermiddagarna. Varför inte 
använda den precis så som vi alltid har gjort på Gamla elverket? Det har fungerat utmärkt för 
oss i 17 år. 
 
När det gäller trafiken har vi vid ett flertal tillfällen under vårterminen stått ute och räknat 
antalet bilar som lämnar elever till skolan. Det har varit som mest 45 bilar som kör till 
Elevverket. De bilar som kör till en närliggande förskola ingår inte. Vår erfarenhet är 
dessutom att mellanstadieelever föredrar att ta sig själva till skolan så antalet bilar bör inte 
öka i någon större utsträckning den dagen mellanstadiet flyttar upp.  
 



 

Vi har kommunicerat med Centerpartiets ledning kring alla dessa frågor och bett Siv 
Sahlström och Lovisa Eriksson vara vänliga att informera vidare i sina led. Trots det sker 
återkommande inlägg och kommentarer på sociala medier från medlemmar i 
Danderydscentern såväl som andra personer och man sprider sina osanningar och 
spekulationer om oss vidare. Varje gång en fritt fångad spekulation sprids blir det en sanning 
för en oinvigd mottagare. Centern påstår sig stå på småföretagens sida men i verkligheten är 
det tvärtom. 
 
Vi har inga som helst planer på att ta över Vasaskolan eller att starta ett högstadium, vilket 
har påståtts ett flertal gånger. Vår ambition är att tillhandahålla kvalitativ undervisning för 
eleverna som går i vår skola. Vidare har vi som arbetsgivare ett ansvar för våra anställda, 
varför vi lägger mycket tid på att skapa goda förutsättningar för dem att göra ett så bra jobb 
som möjligt. Det som driver oss är ett engagemang för att skapa en skola som bevarar 
elevernas inneboende lust att lära. 
 
Vi ställer oss efter de senaste två åren frågan om det debattklimat som råder i kommunen 
gagnar debatten eller om det blir kontraproduktivt? Vem vill ge sig ut och debattera om man 
har en avvikande åsikt? Vill man riskera att få ett drev mot sig som kastar glåpord? Det här 
blir vårt inlägg i debatten, men därefter håller vi oss utanför och fortsätter verka för våra 
elevers välmående och fortsatta akademiska framgångar. 
 
 
Elevverkets huvudmän 
Cilla Collman och Charlotte Engdahl 


