
 

 
Synpunkter på yttranden Malmö Waldorfförening 
 
Malmö Waldorfförening har erbjudits att yttra sig över, till Skolinspektionen, inkommande 
uppgifter där Skolinspektionen har låtit Malmö stad och angränsande kommuner, totalt 4, 
yttra sig över  ansökan om Malmö Waldorfskolas godkännande som huvudman för 
fristående gymnasium. 1 kommun avstår yttrande, 1 kommun har inget att erinra, 1 
kommun avstyrker med tre partiers reservationer, 1 kommun ser att det på kort sikt finns 
risk för överetablering. 
 
Malmö Waldorfförening erfar att de 3 kommuner i Skåne som idag har grundskolor med 
waldorfpedagogik inte ombetts yttra sig i frågan. Elevprognosen vi gjort är bland annat 
baserad på elever i dessa tre skolor, i Höör, Simrishamn och Lund. Det vi erbjuder är ett 
Waldorfgymnasium vilket förutom det nationella programmet erbjuder en unik och 
efterfrågad inriktning - waldorfpedagogik.  
 
Malmö Waldorfförening ser att det är etableringskommunen, Malmö Stad, som avstyrker 
med hänvisning till kommunens egna utbildningar inom samma område och att staden gjort 
betydande investeringar i lokaler, utrustning och kompetensutveckling och erbjuder i dag 
utbildningar med hög kvalitet. Sett ur Malmö stads synvinkel är de negativa följderna 
uppenbara — ekonomiskt, planeringsmässigt och organisatoriskt — om sökandens 
framställning bifalls för Estetiska programmet, musik (utdrag ur Malmö stads yttrande). 
Återigen vill Malmö Waldorfförening påtala att den gymnasieutbildning vi erbjuder har en 
unik pedagogisk inriktning där utbildningens nationella program endast är en del i 
erbjudandet till eleverna, waldorfpedagogiken är det större erbjudandet. Vi ser dessvärre 
inte att Malmö stad visat att de förstått skolans särart.  
 
I hela Sverige finns idag 8 waldorfgymnasium varav ett är en gymnasiesärskola, 6 stycken i 
Stockholmsområdet, ett i Umeå och ett i Kalmar. Malmö Waldorfförening har i ansökan kring 
frågan om elevprognos (2.3) angett att två tredjedelar av skolans elever kommer att komma 
från övriga waldorfskolor i Skåne och en tredjedel från andra skolor i Malmö eller nationellt 
(såsom närliggande kommuner, waldorfskolor i Karlshamn, Göteborg, Kungälv etc.). Vi 
menar därför att det omöjligt kan ge uppenbara negativa följder för Malmö stad utan 
snarare bidra till stadens attraktivitet och ge möjlighet till det staden vill erbjuda: mångfald, 
möten och möjligheter. 
 
Med vänliga hälsningar, 
Malmö Waldorfförening 
genom Nina Björkman, ordförande  


