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Vi på Stiftelsen Framstegsskolan har drivit en idéburen och icke-vinstdrivande skolverksamhet i
Järvaområdet och nu i Rågsved sedan 1995. I över tjugo år har vår verksamhet erhållit en hög kvalité
och erbjudit barn en skolgång som värnar om deras bästa, där vi bland annat respekterar deras tro
och identitet. Med hjälp av olika projekt och satsningar har vi i över två decennier arbetat för att våra
elever ska genomgå en lyckad integrationsprocess, där de tar sig in i samhället för att bryta den
segregation som råder i samhället idag.

Den absoluta majoriteten av eleverna som gått ut årskurs 9 hos oss har studerat vidare på universitet
och högskolor. Detta är en framgång som vi är mycket stolta över, särskilt när man sätter det i
kontrast till de låga resultaten från många skolor i elevernas närområden. Våra elever har växt upp
med likadana omständigheter som de barn och unga som idag faller offer för den organiserade
brottsligheten.

Efter mångårig, kvalitativ och framgångsrik verksamhet i ett område med närhet till Akalla, Tensta
och Lunda tvingades vi tillfälligt avbryta vår verksamhet 2018 när Stockholms stad inte ville förlänga
bygglovet för våra lokaler. Skälet som staden angav var att man ville fasa ut all verksamhet som inte
var industrirelaterad från Lunda industriområdet. Debatten om muslimskt profilerade skolor under
samma period gjorde det väldigt svårt för oss, trots tydliga resultat från vår goda verksamhet , att få
nya lokaler. Vi märkte av att processen för att hyra eller köpa lokaler abrupt avslutades så fort
förhandlingarna påbörjats med hänvisning till vår profil.

Efter att ha stått utan lokaler i några år hittade vi till slut nya lokaler i Rågsved. Stiftelsen lyckades ta
över ett bolag med skollokaler som tidigare drev en friskola vars tillstånd fråntogs av
Skolinspektionen efter bl.a. misskötsel. Vår ambition är och har alltid att vara en motkraft till de
oseriösa friskolorna som sätter kortsiktiga ekonomiska intressen framför barnens rätt till utbildning.

Vi har tagit med oss vår mångåriga erfarenhet att driva en bra skola till vår nya satsning i Rågsved.
Framstegsskolans goda rykte hos elever och föräldrar har lett till att vårt elevunderlag ökat konstant
sedan nystarten i augusti 2021. Detta ser vi som en bekräftelse på Framstegsskolans kvalitativa
arbetssätt.

Det cirkulerar ett flertal felaktigheter i media om vår skolverksamhet i samband med turerna kring
Römosseskolan i Göteborg, där rektorn på skolan åtalas för ekobrott efter att skolans styrelse
upptäckt grova oegentligheter och gjort en polisanmälan. Vi vill därför klargöra följande.

Stiftelsen Framstegsskolan är varken kopplad eller ansluten till Römosseskolan. Tre personer har
tidigare haft styrelseuppdrag i vår skola, och även haft uppdrag i Römosseskolans styrelse.
Överlappningen i uppdrag har skett under en kort period. Dessa personer är inte misstänkta för
något brott och de har en mångårig erfarenhet av att arbeta med ideella organisationer. När det
framkom att Skolinspektionen bedömer att dessa personer har brustit i sin roll som huvudmän för
Römosseskolan valde de att säga upp sig från alla sina uppdrag i Framstegsskolan. Idag har vår
stiftelse upprättat en ny styrelse för skolan.

Vi anser att skolan är den viktigaste platsen för barnens rätt till utveckling och trygghet. Hos oss
känner de sig som en del av ett gemenskap där de kan få delta på egna villkor. Vi tar vårt
demokratiska uppdrag på stort allvar och vi sätter alltid barnens bästa i centrum.
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