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De tjänar mångmiljonbelopp på skolan
Den socialdemokratiskakommunpolitikern Ole Salsten i Kungsbacka har
tillsammans med sin företagspartner på Baggium, tagit ut en vinst på drygt
en kvarts miljard kronor under åren 2006-2010, trots att Skolinspektionen
riktat hård kritik mot Baggiums gymnasieskolor.
Vinsten på 253,4 miljoner kronor kommer till största del från de praktiska
gymnasieprogram inom bygg, el och fordon som drivs av Baggium på 50 orter
i Sverige, men även från Baggiums andra verksamheter inom till exempel
vård och behandling. Samtidigt som vinsterna har plockats ut från
verksamheten har Baggiums skolor fått svidande kritik av Skolinspektionen.
– Många av Baggiums skolor redovisar låga kunskapsresultat och på vissa
skolor kan det vara så att hälften av eleverna inte når målen för utbildningen,
säger Bertil Karlhager, enhetschef på Skolinspektionen i UR:s program
Världens Bästa Skitskola.
Men det är inte bara de låga kunskapsresultaten som kritiserats.
– Baggium bygger på att det är lärlingsutbildningar, där väldigt mycket
arbete och studier sker ute på arbetsplatsen. Det finns exempel på att skolan
inte har haft någon kontakt eller besökt arbetsplatser under ett helt läsår. Det
är kraftig kritik mot det som är Baggiums kärna, det som är deras koncept,
fortsätter han.
Den enskilt största aktieutdelningen på 170 miljoner kronor tog Ole Salsten
och hans partner ut 28 februari 2011 då deras företag Baggium utbildning
såldes till de norska riskkapitalisterna FSN Capital.
Fakta:

* Sverige är det enda land i världen där helt skattefinansierade skolor tillåts
gå med vinst.
* I Sverige får vem som helst äga en friskola, ingen tidigare erfarenhet från
skolvärlden krävs. (Källa: Skolinspektionen)
* I Sverige finns mer än 1000 friskolor som till stor del ägs av fyra
skolkoncerner: Baggium, John Bauergymnasiet, Kunskapsskolan och
Academedia. Tillsammans omsatte de 3,4 miljarder kronor år 2010. (Källa:
Skolverket, Bolagsverket)
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