Kuva: Jari Laitinen

Ruotsinkielisen koulun oppilaita.

Varkauden
Ruotsinkielinen koulu,
savolainen kummajainen
ja ylpeys

Varkaudessa on toiminut vuodesta 1919 lähtien ruotsinkielellä opetusta antava koulu, Svenska
skolan i Varkaus. Koulun
perustamiseen vaikutti
ensisijaisesti teollisuuden
virkamiesten äidinkieli.
Toisen maailmansodan jälkeen v.
1948 koulun kuusi alinta luokaa

muuttuivat kansakouluksi ja
lisäksi perustettiin kolmiluokkainen yhteiskoulu. Moninaisten muutosvaiheiden jälkeen
v. 1975 Varkauden Ruotsinkielisestä koulusta tuli peruskoulu, ja se siirtyi kaupungin
hallintaan. Kaupungin asenne
oli selkeä: koulu saa jatkaa itsenäisenä kouluna ja opetus ulottuu aina kuudennelle luokalle
saakka. Nykyisin koulu toimii
Päiviönsaaren koulun tiloissa.
Varkauden Ruotsinkielisessä
koulussa on nyt n. 30 oppilasta
ja esikoulussa 4 lasta. Puolella
oppilaista on äidinkielenä suomi, muilla ruotsi. Yhä useampi
Varkauden talousalueen perhe
on laittanut lapsensa Ruotsinkieliseen kouluun. Vanhemmat ovat
siis nähneet ensisijaisen tärkeänä

sen, että heidän lapsilleen kehittyy vahva kielitaito molemmissa
kotimaisissa kielissä. Minkäänlaisia sosiaalisia raja-aitoja ei ole
syntynyt. Erityisen suosion on
kokenut esikoululuokka, johon
on ollut joskus peräti tungosta. Varkauden Ruotsinkielisen
koulun asemasta on käyty aika
ajoin melko vilkasta keskustelua.
Päättäjät ovat kuitenkin nähneet asian todellisen luonteen.
Kyse on selkeästi kielikoulusta,
joka vain sattuu sijaitsemaan
keskellä Savoa. Ruotsinkielen
tärkeyden vuoksi vahvasti teollistuneessa kaupungissamme voi
vain toivoa ja luottaa päättäjien
harkintakykyyn, jotta Ruotsinkielinen koulu, Itä-Suomen
ainut ruotsinkielellä opetusta
antava koulu, saisi jatkaa tärkeää työtään tulevaisuudessakin.
Merkittävä on se tuki, jonka Ruotsinkielinen koulu saa
vuosittain suomenruotsalaisilta
säätiöiltä, Svenska Folkskolans
vänner –nimiseltä yhdistykseltä,
Brita Maria Renlundin säätiöiltä,
Tukholmassa toimivalta SvenskFinlands Vänner –nimiseltä säätiöltä, Göteborgissa toimivalta
Riksföreningen Sverige-kontakt

–nimiseltä yhdistykseltä, ja Ranskassa asuvalta lakitieteen kandidaatti Jan Henrik Björckiltä.
Myös koulun kansainvälinen yhteistyö Pohjoismaissa
on merkittävää. Oppilaamme
ovat jatkuvasti kirjeenvaihdossa
oman ystävyyskoulun, Ruotsissa Sandvikenissä sijaitsevan
Jäderforssin koulun oppilaiden
kanssa. Tapana on, että vierailemme heillä joka neljäs vuosi ja
he tulevat meille vastavierailulle.
Myös opettajat ovat kanssakäymisessä muitten pohjoismaitten
opettajien kanssa. Kanssakäyminen on luontevaa ja hauskaa,
kun on yhteinen kieli olemassa.
Varkaus tarvitsee jatkossakin
yhä enemmän osaavia, kielitaitoisia ihmisiä mm. teollisuuteen.
Tänne hakeutuvat perheet ovat
kiinnostuneita vaihtoehtoisista
koulumuodoista lapsilleen. Ruotsinkielinen koulu tarjoaa juuri
sitä vaihtoehtoa ja täydentää kielitarjontaa merkittävällä tavalla.
Asta Olli
Rehtori,
Ruotsinkielinen koulu

