
Dnr 507/12.00/2020 
 

 

Motion till Lovisa stadsfullmäktige på grund av pågående pandemi: 

Låt Kyrkoby skola och Lekgården i Pernå kyrkoby samt Kuggom daghem fortsätta sin 

verksamhet utan avbrott. 
 
Den allmänna samhällstrenden har vänt i hela Europa. Man är på väg tillbaka mot mindre enheter. 
Det finns många orsaker:  
 

 Vi lever mitt i en pandemi, coronaviruset styr det mesta av mänsklig verksamhet, världen 
över. Det blir inga olympiska spel, sjukhus sköter i huvudsak covid19-patienter och akut 
sjuka, Lovisa Historiska Hus är inhiberat. Myndigheter på alla nivåer, i hela världen vädjar till 
beslutsfattare på alla nivåer att vidta kraftiga åtgärder för att minska smittorisken, och att 
minska invånares stress, oro och rädsla inför framtiden.  
 

 Coronaviruset har förorsakat så stora förändringar i vår närmiljö att det är motiverat att 
fatta nya beslut för de nämnda tre små enheterna. Vi måste värna om våra dagisbarns och 
skolelevers och deras familjers hälsa och välmående. Ingen har kunnat förutse denna 
pandemi som redan på kort tid har förändrat världen. Nu vet vi och måste anpassa oss. Det 
förändrade läget stöder små enheter i allmänhet, beträffande närundervisning och dagvård i 
synnerhet. 

 

 Redan nu är det trångt i de fordon som skjutsar barnen, i praktiken är det omöjligt att hålla 
rekommenderade avstånd. Ännu flera barn ska dela på utrymmena i taxibilar och bussar 
augusti, om gällande planer står fast. 

 
Några plock ur läroplanen som stärker vår motion: 
 

 Den grundläggande utbildningen ska främja en hållbar livsstil och eko-social bildning. Hållbar 
utveckling och livsstil kan ses ur ett ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt perspektiv. 
 

 Eko-social bildning innebär förståelse i synnerhet för allvaret i klimatförändringen och en 
strävan att främja en hållbar livsstil. 

 

 I skolarbetet ska man systematiskt använda sig av olika arbetssätt och lärmiljöer och sträva 
till att regelbundet föra ut undervisningen ur klassrummet. Man ska skapa möjligheter till 
projektbaserat arbete och helhetsbaserat lärande samt till samarbete både inom skolan och 
med aktörer utanför skolan.  

 

 Skolväg och skoltransporter 
 

Eleverna ska uppmuntras att ta sig till och från skolan på ett sätt som främjar hälsan och 
konditionen.  
 
Beslutsförslag: Lovisa stadsfullmäktig beslutar att Kyrkoby skola och Lekgården i Pernå 
kyrkoby och Kuggom daghem fortsätter sin nuvarande verksamhet utan avbrott i augusti. 
Beslutet bereds och fattas i brådskande ordning på grund av sakens natur. 
 
Lovisa, den 19 maj 2020 
 
Mia Aitokari  Nina Björkman-Nystén 
Jonna Hinttaniemi  Kristian Willner 


