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Interpellation om  Vallentuna Gymnasium

Jag har en son som är 15 och jag får massor av reklam och information om gymnasieskolor
runt om i kranskommunerna. Ibland stora broschyr ibland mindre uppslag bara, men
information av något slag, men från vårt närmaste gymnasium - kommer ingenting.
Har hört rykten om att de ska skickas ut en vykort, men det är inget som vi har fått i alla fall.
Det är lite tråkigt eftersom jag vet att vårt gymnasium är något man är rätt stolt över.

Trots det har jag ändå försökt söka info om öppet hus, om information osv. Googlar man
hittar man hemsidan, som ligger under vallentuna kommun och den är rätt oinspirerade, och
man måste klicka i flera led innan man ser vilka program man har, startsidan säger
ingenting, en stor gruppbild på “massa elever som inte känns särskilt lokala”.
Letar man vidare hittar man facebook  men det verkar bara vara en plats där alla bara taggar
sig. Instagram blir jag tipsad om från en lärare på skolan, men där hittar man mest sånt som
är roligast för de som redan går där, knappast reklam utåt och ingen info om vilka program
som finns. Vilket så klart gör det svårt för mig att sälja in skolan till min son, där alla mest
pratar om Täby eller Österåker. Det känns som om vi missar en stor väljargrupp bara genom
att vi inte gör reklam eller har marknadsföring, visst det kostar pengar men i motsvarighet
vad kostar tomma skolplatser.

Min Interpellation ställer jag till Ylva Mozis ordförande i Utbildningsnämnden:
Varför gör inte Vallentuna Gymnasium reklam på samma sätt som våra angränsande
kommuners gymnasium?
Varför satsar vi inte på en hemsida som är mer levande och separerade från
kommunens hemsida?
Hur kommer det sig att inte vi har öppet hus som många av andra skolor, det kommer
bli svårt att hävda sig om alla andra har öppet men inte vi?

För Miljöpartiet de Gröna Vallentuna

Jenny Thörnberg


