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Skolan en mötesplats för lärande, framtidstro och drömmar
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för Luleå kommuns skolväsende,
från förskola och grundskola till gymnasium. Luleå har en välskött skola, en
av Sveriges bästa.
Satsning på utbildning är en av de främsta vägarna till att utjämna skillnader
i människors levnadsvillkor. Alla elever har rätt till stöd i skolan när det gäller lärande, trygghet och trivsel som rör vardagen i skolan. Varje enskilt barn
ska ges förutsättningar till ständig utveckling och ett livslångt lärande. Skolforskningen är entydig, skickliga och engagerade lärare och nära elevrelationer är det viktigaste för att elever ska lyckas och trivas i skolan.
Behöriga och komptenta lärare garanterar utbildningskvaliteten.
Den största utmaningen för att kunna behålla en välskött skola, där eleverna
klarar målen i alla ämnen, är att bemanna våra skolor med legitimerade och
behöriga lärare. Luleå växer och skolan planerar för uppåt 2 000 fler barn och
ungdomar fram till 2024. Enligt Skolverkets prognos måste ungefär 70 000
pedagoger nyrekryteras i Sverige under samma period. En annan stor utmaning är rörligheten och människor på flykt inom och utom Europa. Det ställer särskilda krav på undervisningens organisation och innehåll.
Vi måste hela tiden tänka nytt kring skolan, både när det gäller innehåll och
struktur. Skolan behöver samla resurserna.

Carina Sammeli
Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden
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Skolan i Luleå en nationell förebild
Skolans uppdrag är att se till att alla barn och unga ska lyckas i skolan och nå
så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Det stämmer väl överens med
Luleå kommuns Vision 2050 och bygger på skollagens krav. Barn- och utbildningsförvaltningen driver också ett nära samarbete med socialförvaltningen kring barn och unga, med utgångspunkt i att forskning visat att goda
skolresultat är den mest avgörande och starkaste skyddsfaktorn för barn och
unga.
Utmaningen för oss är att säkerställa en likvärdig skola, att utjämna skillnaderna mellan skolorna och inom skolorna. Intresset för lärarutbildningen är
fortfarande lågt. Konkurrensen om lärare är stor runt om i landet. För att
lyckas locka till oss nya lärare och behålla befintliga måste vi kunna erbjuda
en bra arbetsmiljö, heltidsanställningar och kollegor att samverka med.
Utifrån de förutsättningar vi har och de utmaningar som står för dörren är
det viktigt att vi planerar för och är förberedda att vidta åtgärder för att klara
vårt uppdrag. Jag vill att skolan i Luleå ska fortsätta att vara en nationell
förebild – att alla barn och elever ska få de bästa förutsättningarna att lyckas
och trivas i skolan och att medarbetarnas engagemang och kompetens tas till
vara på bästa sätt.

Karina Pettersson-Hedman
Skolchef
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Sammanfattning
Utifrån det faktum att större skolor ger bättre förutsättningar för bemanning
och kan erbjuda attraktivare tjänster för personal och ledning, finns anledning att se över skolstrukturen. En utredning som genomförts under 2015 har
resulterat i ett förslag till ny skolstruktur i Luleå kommun. Förslaget ska
behandlas och beslutas av barn- och utbildningsnämnden samt kommunfullmäktige i februari respektive april 2016.
Skolans uppdrag är att se till att alla barn och unga ska lyckas i skolan och nå
så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Att säkerställa en likvärdig
skola där behöriga och kompetenta lärare garanterar utbildningskvaliteten.
Större enheter möjliggör en lokal elevhälsa med hög specialpedagogisk
kompetens. En annan positiv effekt är mångfald samt större möjligheter till
heltidsanställd personal på en skolenhet, vilket ger ökad vuxennärvaro. Det
är viktigt att påpeka att eleverna för den skull inte ska uppleva skolenheten
som stor, då lärmiljöerna ska utformas så att känslan är ”en skola i skolan”
genom skolans inre organisation och byggnadernas utformning.
Luleå kommun står inför stora utmaningar de närmaste åren. I arbetet med
den framtida skolstrukturen är det viktigt att ta hänsyn till att Luleå växer
vilket kommer leda till ett stort antal nya skolelever. Bristen på legitimerade
och behöriga lärare samt stora pensionsavgångar innebär att Luleå kommun,
i större utsträckning än tidigare, behöver konkurrera med övriga Sverige om
både erfaren och nyutexaminerad arbetskraft. Rekryteringsläget för förvaltningen är ansträngt redan idag och kommer att fortsätta vara det framöver.
En förändrad skolstruktur med större enheter skulle innebära många fördelar ur ett kompetensförsörjningsperspektiv.
I ett läge av tillväxt i kommunen och när verksamhetsförändringar krävs, är
det lämpligt att göra satsningar i nya lokaler för att möta framtiden och därmed minimera underhållskostnaderna. En fördel med nybyggda fastigheter
är att de har en mycket lägre drift- och underhållskostnad jämfört med äldre
fastigheter. Färre och större enheter ger även positiva effekter på grundskolans måltidsorganisation, medan däremot oförändrad skolstruktur innebär
ökade investerings- och reinvesteringskostnader för större delen av skolans
och förskolans kök, cirka 100 stycken, samt ökade drift- och underhållskostnader för kommunens fastigheter generellt.
Enligt skollagen har elever med en resväg som uppfyller avståndskraven rätt
till skolskjuts. I förslaget till ny skolstruktur ökar antal skolskjutsar något.
Däremot minskar antalet resor som eleverna idag gör under skoltid, t.ex. för
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undervisning i andra skollokaler eller till och från badhus/sporthall. Den
längsta resvägen (avstånd till närmaste skola) en elev har idag är något kortare än 4 mil. Ingen elev kommer att ha längre resväg i det nya förslaget. Där
restiden för eleverna ökar, från bostad till skola, samarbetar kommunen med
respektive trafikbolag för att minimera elevens restid.

Ekonomi
Sammanfattning av ekonomiska konsekvenser för Barn- och utbildningsförvaltningen redovisas nedan:

Observera att i ovanstående tabell ingår inte personalkostnader som tillkommer till följd av ökad elevvolym, inte heller utökade lokalkostnader för
prognosticerad tillväxt i förskolan. Dessa kostnader tillkommer utifrån
Luleås tillväxt, oavsett skolstruktur. Beräkningarna visar skillnaderna i jämförelse med oförändrad skolstruktur.
De investeringar i fastigheter som föreslås, beräknas innebära en hyreskostnad som är 2 624 tkr högre år 2024 jämfört med prognosen år 2024 för nuvarande skolstruktur. Det krävs även investeringar i verksamhetsutrustning
med en beräknad kapitalkostnad på 4 296 tkr per år.
Konsekvenserna av den måltidsorganisation som föreslås i rapporten beräknas ge en möjlig besparing på 2 545 tkr per år. Kostnadskonsekvenserna på
elevtransporter beräknas bli relativt marginell kopplat till den nya skolstrukturen och uppgår till 298 tkr per år enligt beräkningarna.

Inkomna synpunkter
Från september fram till och med den 30 november har medborgarna, via
formulär på www.lulea.se/framtidensskola, haft möjlighet att lämna in förslag och synpunkter för det fortsatta utredningsarbetet.
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Framtidens skola har engagerat många och fram till den 30 november hade
ca 700 synpunkter om Framtidens skola kommit in, flertalet av liknande
karaktär. Det material som inkommit har diarieförts och publicerats på webben samt förmedlats till respektive delprojekt. I de fall de befunnits vara
relevanta för utredningsarbetet har dessa beaktats. Synpunkter som kommit
in efter 30 november har också registrerats. Däremot har dessa inte varit en
del av det fortsatta utredningsarbetet.

Remissperiod
En remissperiod har införts mellan den 7–20 januari för att ge ytterligare tillfälle att lämna synpunkter innan förslag överlämnas till politisk beredning.
Remissinstanser är föräldraråd, elevråd, intressegrupper, intresseorganisationer, barn- och utbildningsförvaltningens personal samt kommunens övriga
förvaltningar.
Inkomna remissvar, med synpunkter som inte redan har beaktats i utredningsarbetet, kommer att bifogas förslaget som överlämnas för politisk beredning den 21 januari.
Läshänvisning
Utredningen består av ett omfattande material. I rapporten (remissunderlaget) finns delar från de olika delprojekten. Fördjupad information finns i respektive delrapport, som separata bilagor till rapporten.
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1. Bakgrund
Luleå kommun planerar för 10 000 nya luleåbor i enlighet med Vision 2050.
En optimal samhällsbyggnadsprocess kräver ett helhetsperspektiv och ställer
krav på grundskolans struktur och verksamhet. En skola med mångfald och
valmöjligheter, där de ungas influenser är en källa till förändring.
Skolans viktigaste resurs är lärarna därför är skolans största utmaning bristen på lärare, var tredje lärare i Luleå går i pension inom tio år. Det finns
också en rörlighet bland lärare, liksom i andra yrkesgrupper. Till det kommer Luleås tillväxt som renderar fler barn/elever i våra verksamheter. En stor
andel av dessa kommer att vara nyanlända elever.
Behovet av lärare i relation till att det utbildas alldeles för få gör att vi i Luleå
liksom i övriga Sverige är på väg mot en omfattande lärarbrist. Vi behöver
göra läraryrket attraktivare för att få fler att söka sig till yrket, förbättra
arbetsmiljön för våra verksamma lärare och få de som lämnat yrket att återvända.
Luleå kommuns förverkligande av Vision 2050 ställer krav på den kommunala skolans struktur och verksamhet. En översyn av grundskolans struktur
och verksamhet är genomförd, relaterat till den demografiska utvecklingen,
fortsatt hög kvalitet och möjlighet att tillgodose skollagens behörighetskrav.

1.1 Syfte
Skolchef Karina Pettersson-Hedman fastställde ett utredningsdirektiv 201501-12. Utredningen ska klargöra förutsättningarna för att säkerställa elevers
likvärdiga och lagstadgade rätt till utbildning. Fokus i utredningen är att bidra till en skolstruktur som särskilt verkar för att utbildningen inom grundskolan utvecklas för ökad måluppfyllelse.
Våren 2015 har Barn- och utbildningsförvaltningen arbetat fram en Målbild
för Framtidens skola. Beslutad i Barn- och utbildningsnämnden (BUN) 201504-24 och Kommunfullmäktige (KF) i 2015-06-15. Arbetet med Målbild för
framtidens skola har visat att små skolenheter försvårar kollegial samverkan,
rekrytering och bemanning samt möjligheten att kunna erbjuda personal
heltidsanställning.
Barn- och utbildningsförvaltningen har tidigare genomfört en utredning avseende Vitåskolans framtid. Ärendet behandlades inte av Barn- och utbildningsnämnden. Utredningen har ingått och beaktats i denna översyn av hela
skolstrukturen.
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Under förutsättning att Barn- och utbildningsnämnden och Kommunfullmäktige fattar beslut om en förändrad skolstruktur under våren 2016, inleds
arbetet med att genomföra beslutet.

1.2 Avgränsningar och omfattning
Föreliggande utredning fokuserar på grundskolans struktur. Ett arbete med
samma syfte pågår parallellt inom förskolan. Det arbete som genomförs i förskolan harmoniserar med strukturarbetet i grundskolan. Målsättningen är en
kostnadseffektiv förskoleverksamhet med fokus på struktur och barns rätt
till en likvärdig och kvalitativ utbildning i förskolan. I det förslag till beslut
som detta remissunderlag lämnar, har därför BUN:s Lokalstrategi beaktats,
där en strategi är att ”förskolor med en eller två avdelningar, bör enbart finnas där
särskilda skäl föreligger, t.ex. glesbygd”.
Inom ramen för förskolans arbete har också Pedagogiska riktlinjer inför om- och
nybyggnation av förskolor tagits fram 2015-05-11. I riktlinjerna beskrivs miljö,
förhållningssätt, grundläggande värden och funktioner i Luleås framtida förskolor. Riktlinjerna ska arbeta för målbilden Skolan i Luleå en nationell förebild.
En översyn av kostproduktion för Barn- och utbildningsförvaltningen och
Socialförvaltningen pågår för närvarande, se bilaga Måltidsorganisation.
Gymnasiets organisation berörs inte direkt av översynen men gymnasiechef
har dock ingått projektgruppen för att omhänderta eventuella beröringspunkter.
Projektet har arbetat med ett kommunalt helhetsperspektiv. En förändring av
skolans struktur i ett samhälle berör på olika sätt hela kommunen. Med
anledning av det har utöver de förvaltningar som ingår i projektorganisationen (Stadsbyggnadsförvaltningen och Samhällsutvecklingskontoret), även
representanter från övriga förvaltningar deltagit på olika sätt i arbetet.
Fritidsförvaltningen:
Arbetsmarknadsförvaltningen:
Kulturförvaltningen:
Socialförvaltningen:

Fritidschef Helen Wiklund-W
Avdelningschef Sven Lindahl
Kultursekreterare Roger Stenberg
Bitr. socialchef Gabriella Sjöström

Projektledare har informerat om arbetet med Framtidens skola, beskrivit
projektorganisation och tidsplan samt gått igenom underlag och inkomna
förslag i syfte att analysera beröringspunkter gentemot övriga förvaltningar.
Projektledare har fått återkoppling och konsekvensbeskrivning för t.ex. fritidsförvaltningens verksamhet.
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2. Metod och projektorganisation
Översynen har genomförts i projektform, med projektorganisation enligt
nedan:

Projektgruppen består av projekt-/processledare, verksamhetschefer och delprojektledare som har genomfört arbetsmöten en gång per månad. Därutöver
har projekt-/processledare kontinuerligt träffat Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp. Projektets styrgrupp har träffats en gång per månad.
Delprojektledare har bemannat sina arbetsgrupper med för uppdraget relevant kompetens.
Delprojekt Stadsplanering/Fastigheter/Investering redovisas i tre separata
delrapporter. Delprojektet har samverkat men haft olika arbetsgrupper.
Facklig förankring har tillgodosetts genom deltagande i förvaltningens övergripande samverkansgrupp (FÖS) en gång per månad.
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Information om projektet har under hösten/vintern skett vid Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.
Under perioden 2015-10-06 – 2015-11-10 har nio områdesmöten, med hjälp av
moderator, genomförts i olika stadsdelar. Företrädare för Barn- och utbildningsförvaltningen samt projektorganisationen har deltagit. Övriga förvaltningar har också deltagit vid områdesmöten. Intressegrupper i området har
fått tillfälle att presentera synpunkter och material.1
Elevråden på respektive skola har arbetat med Framtidens skola och därefter
har BUN:s ordförande mött representanter för elevråden och samtalat kring
Framtidens skola.
BUN:s ordförande har inbjudit olika intresseorganisationer till samtal kring
Framtidens skola.
En e-postbrevlåda – Framtidens skola har skapats för frågor och svar samt
synpunkter. Materialet har lagts ut på intern och extern web. Alla synpunkter och förslag är diarieförda. Inkomna synpunkter t.o.m. 2015-11-30 är
beaktade i utredningen.2
Samtliga partiers fullmäktigegrupper har fått erbjudande om information om
arbetet med Framtidens skola.
Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar och politiker deltagit på Lulemässan i början av november.
Barn- och utbildningsförvaltningen har deltagit vid möten med Landsbygdskommittén och Byaforum.

2.1 Resurser
Arbetet genomförs i huvudsak inom ramen för ordinarie organisation. Extra
resurser i form av projektstöd rekryteras för perioden 2015-08-15–2016-06-30.
Kostnaden belastar projektets budget.

Skriftligt inlämnande av synpunkter via www.lulea.se/framtidensskola eller direkt
via framtidensskola@skol.lulea.se
1

2

Diarieförda synpunkter Framtidens skola tom 151130
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2.2 Projektperiod
2015-05-01–2016-06-30.

3. Mål/Förväntat resultat
Översynen ska föreslå en ny skolstruktur för Framtidens skola i Luleå kommun. Förslaget ska överlämnas till Barn- och utbildningsnämnden i januari
2016, för beslut i februari 2016 och därefter i kommunfullmäktige i april 2016.
Översynen har fokuserat på hur struktur och verksamhet i grundskolan ska
utformas för att möta upp den demografiska utvecklingen, uppfylla kravet
på kvalitet och säkerställa elevernas likvärdiga och lagstadgade rätt till utbildning.
En ny grundskolestruktur ska ge förutsättningar att bemanna verksamheten
med behöriga och kompetenta lärare, garantera utbildningskvaliteten samtidigt som verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt.
Förslaget innehåller analys och bedömning av befolkningsprognoser och
kommunens tillväxt, konsekvenser avseende ekonomi (investering och drift),
kompetensförsörjning, lokaler, måltidsorganisation, elevtransporter och pedagogisk idé.
Översynen har även beaktat skolbarnsomsorg samt pågående översyn av
förskolans organisation och översyn av kostproduktion.

3.1 Påbörjad riskbedömning inför förändrad verksamhet
Barn- och utbildningsförvaltningen utreder möjligheten till förändrad skolstruktur. Riskbedömning har påbörjats inom varje delprojekt.
Respektive projektledare ansvarar för att överlämna sin del av riskbedömningen till den projektorganisation som omhändertar det fortsatta arbetet
med framtidens skola efter beslut. Efter beslut i Barn- och utbildningsnämnden och kommunfullmäktige omhändertas identifierade risker i handlingsplaner.
Riskbedömning och handlingsplaner är ett ständigt pågående arbete på alla
nivåer och sker under ledning av respektive chef. Dialog sker kontinuerligt
inom ramen för facklig samverkan på alla nivåer.
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4. Nuläge
4.1 Barn/elevunderlag
I Luleå kommun finns idag (november 2015):
 61 förskolor med 3 329 barn
 37 grundskolor med 7 044 elever
 1 gymnasieby med 2 616 elever
Därutöver tillkommer drygt 1 000 barn/elever i fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

4.2 Befolkningsprognos
Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för kommunens befolkningsprognoser
och dessa är en viktig del i Barn-och utbildningsförvaltningens planeringsförutsättningar. Erfarenhetsmässigt är prognoserna mycket tillförlitliga. En
ny prognos fastställs en gång per år och utgår från kommunens befolkning i
olika ålder per 31 december föregående år och planerade förändringar i
kommunen.
Nu gällande prognos som gäller t.o.m. 2024, utgår från Luleås befolkning
2014-12-31 och bygger på en ökning med 400 personer per år. Enligt prognosen kommer antalet barn 0–18 år att öka med 1 948 t.o.m. 2024. Ökningen
skulle innebära + 639 barn 0–5 år, + 976 barn 6–15 år och + 333 som är 16–18
år.
I delrapport Ekonomi redovisas prognos för antalet barn/elever med utgångsläge från 2016 och den redovisade prognosen avser barn/elever 1-15 år,
den målgrupp som omfattas av utredningen Framtidens skola.
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4.3 Luleås skolstruktur jämfört med större städer

Andel av
skolorna

Skolstruktur Luleå i jämförelse med större städer 2014
Källa: kolada & ProCapita Luleå kommun
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4.4 Skolstruktur f–6-skolor
Nuvarande f–6-skolor har en stor variation vad gäller elevunderlag; Klöverträskskolan har 45 elever och Furuparksskolan 472 elever. Det är sju skolor
som har färre än 100 elever, vilket motsvarar 21 % av skolorna. Tillsammans
med skolor som har ett elevunderlag mellan 101-200 elever, utgör dessa den
absoluta majoriteten med 79 %.
Utifrån det faktum att större skolor ger bättre förutsättningar för bemanning
och kan erbjuda attraktivare tjänster för personal och ledning, finns anledning att se över skolstrukturen. Större enheter möjliggör en lokal elevhälsa
med hög specialpedagogisk kompetens. En annan positiv effekt är mångfald
samt heltidsanställd personal på en skolenhet, vilket ger ökad vuxennärvaro.
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4.5 Skolstruktur 7–9-skolor
Nuvarande 7–9-skolor har elevunderlag mellan 76–328 elever, vilket innebär
begränsade möjligheter att med nuvarande skolstruktur uppnå den optimala
7–9-skolan.
Skolledarnas generella bedömning är att en optimal 7–9-skola utifrån elevers
trygghet, trivsel och lärande, lärarbehörighet, budget i balans och rektors
ledarskap, bör ha 300–400 elever samt 40–50 medarbetare. Den geografiska
närheten för en 7–9-skola är av underordnad betydelse för eleven.
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4.6 Planeringsförutsättningar
Upptagningsområden definierar Barn- och utbildningsförvaltningens indelning av kommunen i nio geografiska områden för planering av förskola och
grundskola. Kommunens befolkningsprognoser utgår från ett antal nyckelkodsområden kring stadsdelar och byar. Dessa överensstämmer till delar
med skolans upptagningsområden.


Barn erbjuds plats i förskolan inom upptagningsområdet.

 Varje upptagningsområde har en 7–9-skola som är placeringsskola för


barn 13–15 år, folkbokförda i området.
Varje upptagningsområde delas in i flera skolområden för varje f–6skola (f–3, 4–6).
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Skolområdet definierar placeringsskola för barn i åldern 6–12 år, folkbokförda i området. Undantag är Montessoriskolan och särskolan,
som har hela kommunen som upptagningsområde.
Placeringsskolan har juridisk betydelse för elevens rätt till placering
vid skola utifrån närhetsprincipen, skolskjutsreglemente, bedömning
och beslut i skolskjutsärenden.

Till följd av fria skolval ökar rörligheten och påverkar därmed skolans planeringsförutsättningar. Läsåret 2015/2016 har ca 2 000 elever (26%) valt annan
skola än placeringsskola (ca 775 friskola och ca 1 125 annan kommunal
skola). Vilka skolor som väljs är svårt att långsiktigt planera för, vissa trender
kan följas men med viss osäkerhet. Samtidigt måste placeringsskolan ha
utrymme att ta emot de elever som tillhör upptagningsområdet om de väljer
att återkomma.

5. Framtidens skola i Luleå ur ett utbildningsperspektiv
5.1 Skolan en mötesplats för lärande, framtidstro och drömmar
Barn- och utbildningsnämndens ansvarar för Luleå kommuns skolväsende,
från förskola, och grundskola till gymnasium. Luleå har en välskött skola, en
av Sveriges bästa.
Luleå kommun har en modig och uppfordrande vision, Vision 2050, unik i sin
långsiktighet, ambition, bredd och djup. Visionens riktningar och program
fångar på ett flertal ställen upp skola, lärande och utbildning. Förverkligandet av Vision 2050 med dess riktningar och program har ett stort fokus på
dagens skola och verksamhet. När det gäller barn och ungas lärande har
kommunen lagt fast ett par viktiga principer med sikte på 2020:



Alla barn och unga ska lyckas i skolan och nå så långt som möjligt i
sin kunskapsutveckling.
Luleås skolor ska vara en nationell förebild när det gäller matematik,
teknik, naturvetenskap och digital kompetens.

5.2 Målbild för Skolan i Luleå
Genom Vision 2050 och projektet Framtidens skola formuleras visioner, riktningar och mål som förbereder förskolorna och skolorna i Luleå för framtidens
behov och krav på förändringar. Våren 2015 har Barn- och utbildningsförvaltningen arbetat fram en målbild för Framtidens skola med beslut i Barn- och
utbildningsnämnden (BUN) 2015-04-24. Kommunfullmäktige i Luleå fastställde 2015-06-15 målbilden för Framtidens skola.
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Skolan i Luleå ska vara en nationell förebild genom att:
 vara modern och attraktiv
 ge alla barn och elever förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin
kunskapsutveckling
 vara bemannad med behöriga och kompetenta lärare som garanterar
utbildningskvaliteten
 vara en trygg skola med många olika kompetenser nära barnen och
eleverna

6. Skolverkets lägesbedömningar 2013 och 2015
6.1 Likvärdighet och långsiktighet
På regeringens uppdrag gör Skolverket vartannat år en samlad bedömning
av situationen och utvecklingen inom förskola, skola och vuxenutbildning.
Lägesbedömningen är tänkt att fungera som underlag för nationell politik
och det utvecklingsarbete som pågår lokalt bland huvudmän och i skolor.
Skolverket ger en beskrivning av situationen i skolväsendet, beskriver särskilt angelägna utmaningar och pekar ut möjliga vägar framåt.
Skolverkets lägesbedömning 2013 påvisar framgångsfaktorer vad gäller bra
skolor. Det gäller lärarna, men det gäller också likvärdighet och långsiktighet. Alla skolor måste utvecklas till bra skolor. Huvudmän och skolor behöver långsiktighet. Tydlighet i det pedagogiska ledarskapet, synliggörande av
lärandet och samband mellan lärares undervisning och elevers kunskaper
betonas. Bra skolor kompenserar olikheter och arbetar för att ge alla barn och
elever lust att lära mer, oavsett förutsättningar. Bra skolor kännetecknas av
högt ställda förväntningar i en atmosfär som präglas av arbetsro, öppenhet
och trygghet. Undervisningen har ett vetenskapligt förhållningssätt som utgår från beprövad erfarenhet. Med utgångspunkt i styrdokumenten anpassas
undervisningen efter elevernas förutsättningar och behov.

6.2 Läget för skolväsendet
Föregående lägesbedömning gjordes 2013 och då liksom nu, 2015, beskrevs
det sammanfattande läget för skolväsendet som på olika sätt bekymmersamt
med t.ex. sjunkande kunskapsresultat, en alarmerande lärarbrist, lärarnas
arbetssituation, för många elever lämnar grundskolan utan behörighet till
gymnasiet, ökande skillnader mellan skolors resultat samt ökad skolsegregation där elever med olika bakgrund alltmer sällan möts. Sedan 2013 är
världsläget allt mer oroligt vilket leder till ett växande antal nyanlända elever
i svensk skola.
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6.3 Kraftsamling för att möta skolans utmaningar
Skolverket visar också på ett antal styrkor som kan byggas vidare på t.ex. att
det är möjligt att vända trenden med sjunkande kunskapsresultat, kontakten
mellan elever och lärare är förtroendefull i svenska skolan, eleverna trivs vilket är viktigt för elevernas tolerans och syn på andra och lärarna tycker att de
i hög grad kan nå ut till och entusiasmera sina elever. Det finns många
exempel inom svensk skola på bra skolor och skolor där man vänt utvecklingen. De flesta rektorer trivs med sitt arbete och har en stark ledarskapsutbildning. Antalet sökande till lärarutbildningarna ökar, om än från låga nivåer.
Skolverket menar att hela samhället måste kraftsamla för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling för skolan, där alla insatser som görs på olika
nivåer i skolsystemet behöver bidra till att stärka förutsättningarna för läraren att skapa en god undervisning i mötet med eleverna.
För att möta de utmaningar som den svenska skolan står inför tar Skolverket
(2015) fasta på tre utvecklingsområden:
 en undervisning som möter varje elev
 rätt förutsättningar för lärare och rektorer
 en långsiktig styrning och ett förtydligat ansvarstagande
En undervisning som möter varje elev handlar om högre kvalité i undervisning genom t.ex. formativ bedömning och lärande, varierad undervisning
och kollegial samverkan. Elevers stödbehov ska uppmärksammas tidigt och
tillgodoses snabbt. Undervisningen ska vara inkluderande där elever med
olika behov, olika bakgrund och olika förutsättningar ska mötas i sin kunskapsutveckling. Det handlar också om skolor där huvudmännen verkar för
en allsidig elevsammansättning samt att skolans roll som mötesplats i samhället säkerställs och att skolsegregation motverkas.
Rätt förutsättningar för lärare och rektorer innefattar t.ex. att huvudmän
och rektorer aktivt arbetar för att stärka professionella strukturer i skolan
samt att rektorer ges bättre förutsättningar att ägna sig åt det pedagogiska
ledarskapet. Därutöver nämns lärarbrist och möjlighet att tillse att fler lärare
utbildas och rekryteras samt att Skolverket menar att det behövs en nationell
kraftsamling för läraryrket.
Långsiktig styrning och ett förtydligat ansvarstagande avser t.ex. att nationella utvecklingsinsatser ska vara systematiska och långsiktiga och knyta
an till lokalt utvecklingsarbete och att huvudmän i större utsträckning bör
fördela resurser på ett sätt som kompenserar för skillnader i skolors och ele-
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vers olika förutsättningar. Skolverket bör även få förutsättningar att kontinuerligt och systematiskt se över skolans styrdokument.
Arbetet inom Framtidens skola i Luleå adresserar de utmaningar som Skolverket beskriver i sina lägesbedömningar. Den nationella styrningen över
skolan är i ständig förändring och barn- och utbildningsförvaltningens bedömning är att denna förändring kommer att ske i en allt snabbare takt framöver. Ett konkret och aktuellt exempel på detta är att förskoleklassen och fritidshemmet planeras att stärkas i läroplanen då förskoleklassens och fritidshemmets syfte och innehåll ska bli tydligare samt få helt egna kapitel i läroplanen. Även övergången mellan förskola, förskoleklass och fritidshem blir
tydligare i de förslag på läroplanstexter som Skolverket redovisar till regeringen.

7. Systematiskt kvalitetsarbete
Arbetet med att förbättra skolornas måluppfyllelse och kvalitet måste ske
systematiskt och kontinuerligt. Det handlar om att både huvudman och rektor ansvarar för att systematiskt planera, följa upp och analysera resultaten i
förhållande till nationella mål, krav och riktlinjer. Det ger en grund för att
fatta väl underbyggda beslut om insatser, så att verksamheten bibehåller
framgångsrikt arbete, utvecklar befintligt och tar nya vägar. Allt för att verksamheten ska utvecklas, förbättra resultaten och nå uppsatta mål.

8. Skollag, läroplan och kursplaner
Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om skola och förskola.
Där regleras rättigheter och skyldigheter för barn, elever och deras vårdnadshavare. I skollagen finns också skolans och huvudmannens ansvar för
verksamheten beskrivet. Skollagen beslutas av riksdagen. Utbildningen inom
grundskolan styrs av skollag, läroplan och kursplaner. Det finns också allmänna råd som riktlinjer för hur huvudmän, rektorer och lärare ska planera
och dokumentera undervisningen.
Den första delen i grundskolans läroplan handlar om skolans uppdrag och
värdegrund. Den är i princip likalydande som för grundsärskolan, specialskolan och sameskolan och gäller också för fritidshemmet och förskoleklassen. Den andra delen handlar om övergripande mål och riktlinjer. Den tredje
delen innehåller kursplaner med kunskapskrav.
Det finns många lagar som rör verksamheterna och som regleras i skollagen
t.ex. arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen. Det gäller även internation-
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ella konventioner och överenskommelser som Sverige förbundit sig att följa
t.ex. Barnkonventionen samt Mänskliga rättigheter.

8.1 Barnkonventionen
Barnkonventionen accepterades av FN i november 1989. Tanken med konventionen är att skapa ett samhälle som i alla sammanhang respekterar barnen. Den ska också stärka barns roll både i familjen och i samhället i stort. I
och med barnkonventionen så har nästan alla världens länder sagt att de ska
sträva åt samma mål. Alla länder som skrivit under konventionen måste se
till att alla i landet följer de regler som finns. Barnkonventionen består av 54
så kallade artiklar och skollagens sjätte kapitel grundar sig framför allt på
artiklarna 2, 3, 6, 12, 19 samt 28.

8.2 Elevkonsekvensanalys ur ett utbildningsperspektiv
Framtidens skola syftar till att minimera riskerna för att elever i Luleås
kommunala skolor inte ska få den utbildning de har rätt till. Det handlar
också om att minimera risken för att undervisningen inte bedrivs av behöriga
och kompetenta lärare.
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9. Skol- och verksamhetsformer
9.1 Obligatorisk grundskola
Varje barn i Sverige mellan sju och sexton år har rätt att gå i skola. Alla barn
har förutom det skolplikt, de måste gå i skolan. Den obligatoriska skolan består av grundskolan, grundsärskolan och träningsskolan. Grundskolan omfattar årskurs 1-9. Barnen börjar i regel första klass vid sju års ålder, men
barn kan börja i grundskolan vid sex års ålder.
9.1.1 Garanterad undervisningstid – timplan för grundskolan
Efter genomgången grundskoleutbildning ska varje elev ha fått undervisning
i minst det totala garanterade antalet timmar enligt följande fördelning:
Ämne
Bild
Hem- och konsumentkunskap
Idrott och hälsa
Musik
Slöjd
Svenska eller svenska som andraspråk
Engelska
Matematik
Geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap
Biologi, fysik, kemi, teknik
Språkval
Elevens val

Antal timmar
230
118
500
230
330
1 490
480
1 020
885
800
320
382

Totalt garanterade antal timmar är 6 785, varav skolans val är 600. Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en ämnesgrupp
(exkl. svenska, svenska som andra språk, matematik och engelska) minskas
med högst 20 procent.
I Luleå kommun finns en gemensamt fastställd timplan som ska garantera
alla elever i Luleå en likvärdig utbildning inom Luleås kommunala grundskolor. Timplanen utgår från garanterad undervisningstid per ämne samt
fördelar tiden mellan de olika årskurserna i den obligatoriska grundskolan.
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9.2 Förskoleklass
Förskoleklassen är en egen samt frivillig skolform för sexåringar. I förskoleklassen ska lek och skapande ingå som väsentliga delar av det aktiva lärandet. Elevens lust och nyfikenhet ska tas tillvara. Förskolans och grundskolans
arbetssätt och metodik ska kombineras. Förskoleklassen har också ett uppdrag att samverka med fritidshemmet och skolan för elevens bästa i ett helhetsperspektiv.
Från sex års ålder har barn rätt att börja i förskoleklass och de flesta sexåringar i Sverige går i förskoleklass. I förskoleklassen blandas lek med kunskaper och barnen får skolvana inför grundskolan. Att gå i förskoleklass
kostar ingenting. Förskoleklassen och grundskolan följer samma terminsplan.
Vid sidan av skollagen är läroplanen det viktigaste styrdokumentet för verksamheten. Förskoleklassen ska tillämpa del 1 och 2 av läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.

9.3 Fritidshem
Skollagen anger att elever som påbörjat utbildning i förskoleklass eller i
grundskola för fullgörande av skolplikt inte ska erbjudas förskola. Dessa
barn ska i stället hänvisas till fritidshem. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från sex års ålder till och med vårterminen det år
eleven fyller 13 år.
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En elev i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola ska erbjudas utbildning i fritidshem vid eller så nära som möjligt den
skolenhet där eleven får utbildning. Fritidshemmet ska komplettera utbildningen i skolan samt bidra till goda uppväxtvillkor genom att stödja och stimulera elevers utveckling och lärande och möjliggöra för föräldrar att förena
föräldraskap med förvärvsarbete eller studier.
Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, utvidga och
fördjupa deras kunskaper och erfarenheter, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Utbildningen ska ta till
vara elevernas lust att lära och utgå från elevernas intressen och erfarenheter
och anpassas till att elever har olika förutsättningar.
Verksamheten styrs och regleras genom skollagen samt läroplanen. Fritidshemmet ska tillämpa del 1 och 2 av läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11). Det finns även allmänna råd för fritidshem.

9.4 Pedagogisk omsorg för barn i fritidshemsåldrar
Pedagogisk omsorg kan erbjudas för barn i fritidshemsåldrar i stället för fritidshem. Pedagogisk omsorg är inte en skolform. Det betyder att pedagogisk
omsorg vägleds, inte styrs av de aktuella läroplanerna. Kraven på personalens utbildning är heller inte reglerad på samma sätt som i fritidshem. Det
behöver inte vara fritidspedagoger eller lärare med inriktning mot fritidshem
som arbetar i verksamheten. Verksamheten kan ledas av barnskötare eller
andra med utbildning eller erfarenhet av arbete med barn. Pedagogisk omsorg är därför en verksamhetsform som skapar möjligheter om det t.ex. råder
svårigheter att rekrytera personal, när barnantalet sviktar eller om det föreligger praktiska svårigheter att samverka med grundskola på grund av geografiska avstånd.
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10. Omvärldens påverkan på framtidens skola i Luleå
10.1 Utmaningar för ett samhälle i snabb förändring
Trots goda resultat vid många skolor och i förhållande till övriga landet är
det dock alltför många elever som inte blir behöriga till gymnasiet. Stora
variationer råder mellan ämnen och skolor men också mellan flickor och pojkar. Det långsiktiga systematiska kvalitetsarbetet som pågår för att ge alla
elever de förutsättningar och stöd som de behöver för att lyckas i skolan
måste även fortsättningsvis prioriteras högt.
Våra elever trivs i skolan och de allra flesta känner sig trygga. Vi behöver
dock säkerställa att ett främjande och förebyggande likabehandlingsarbete
sker långsiktigt och kontinuerligt så att alla elever mår bra och upplever
skolan som en trygg miljö. Elevernas upplevelser av sitt eget inflytande
minskar med stigande ålder vilket måste åtgärdas så att eleverna kan känna
lust att lära i goda, utmanande och moderna lärmiljöer i ett meningsfullt
sammanhang.
Alla elever ges inte förutsättningar att lyckas och många elever når inte
målen i alla ämnen. De socioekonomiska faktorerna (kön, utländsk bakgrund, föräldrars utbildningsbakgrund) har stor betydelse för elevernas resultat. Segregering, utanförskap och psykisk ohälsa ökar, liksom antal elever
med hög skolfrånvaro. En förändrad samhällsbild och ökade flyktingströmmar påverkar utbildningssystemet, vilket är resurs- och kompetenskrävande.
Brist på behöriga och kompetenta lärare resulterar i att skolenheter saknar
behöriga och legitimerade lärare. Stora pensionsavgångar i kombination med
att läraryrkets attraktivitet minskar leder till en lärarbrist som hotar utbildningens kvalitet. Stora svårigheter att rekrytera rektorer för ett komplext och
krävande uppdrag, där förutsättningar för det pedagogiska ledarskapet saknas och bristen på kontinuitet i ledarskapet påverkar skolans lärmiljö negativt.
Ökad styrning, uppföljning och stora dokumentationskrav, höga förväntningar från det omgivande samhället samt förändrad livsstil och värderingar
är andra utmaningar.
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10.2 Strategier för att möta utmaningar
Fokus på undervisning – forskning, undersökningar och Skolinspektionens
erfarenheter visar att det är i fokuseringen på undervisningen som skolan
lyckas med sitt uppdrag (Skolverket, Skolinspektionen, 2015).
I framgångsrika skolor har skolledaren elevernas lärande och resultat i fokus.
Detta påverkar uppbyggnad, innehåll och form på kompetensutveckling.
I Luleå kommun ser vi även behov av att utveckla:


varierade lärmiljöer, i nära samarbete med Elevhälsan, i syfte att ge alla
elever förutsättningar att lyckas



mottagandet av och undervisningen för nyanlända/ensamkommande elever, i samverkan med Flerspråkscentrum



lärande och digitalisering för att garantera likvärdighet och tillgång till
teknik som skolans styrdokument föreskriver i elevernas lärande



det systematiska kvalitetsarbetet för förbättrade resultat och en högre
måluppfyllelse i en verksamhet som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet



en differentierad resursfördelning för att ge likvärdiga förutsättningar för
alla elever att nå så långt som möjligt i sitt lärande samt säkerställa jämn
och hög kvalitet i undervisning inom och mellan skolor



samverkan med övriga förvaltningar med fokus på barn och ungas uppväxtvillkor



samarbetet med universitet i syfte att rekrytera, kompetensutveckla och
behålla kompetenta ledare och lärare
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11. Elevhälsan ska underlätta för elever att klara sina studier
Enligt skollagen ska Elevhälsans roll främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Det innebär att Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som
främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan ska även arbeta
med mer generellt inriktade uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö t.ex.
skolans värdegrund, arbetet mot kränkande behandling, undervisning om
tobak, alkohol och andra droger, jämställdhet samt sex- och samlevnad.
Elevhälsan ska även stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och i
det individuellt riktade arbetet har Elevhälsan därför ett särskilt ansvar för
att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. Varje
elev ska även under tiden i förskoleklassen och de obligatoriska skolformerna erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller.
Skollagen anger att alla elever ska ha tillgång till psykolog, kurator, skolsköterska, skolläkare och personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan ska komplettera förskolan och skolans kompetens och blir därigenom
en viktig länk för att främja en skola för alla. En skola för ALLA bygger på
pedagogisk, social och fysisk tillgänglighet som är en förutsättning för det
inkluderande perspektivet.

11.1 Främjande arbete i framtidens skola
I framtidens skola utgår vi ifrån ett hälsofrämjande perspektiv d.v.s. med
friskfaktorer i fokus. Vi har en bra arbetsmiljö där vi aktivt skapar förtroendefulla relationer. En trygg och relationsrik miljö är särskilt betydelsefull
som skydd vid olika påfrestningar i barn och ungas liv som svårigheter i
hemmet och andra former av utsatthet. Att vara omgiven av vuxna människor som kan bekräfta och hjälpa barnen att utvecklas är en grundläggande
förutsättning för att alla elever ska lyckas i sitt lärande. En bra skolmiljö som
bidrar till att eleverna skapar goda relationer, ökar självkänslan och kan utveckla sin personlighet.
Elevhälsa och pedagoger är i nära interaktion med varandra. De ser tillsammans till helheten på sin skola och de har ett perspektiv som lyfter allt det
som händer i mötet med eleverna till ett metaperspektiv där gemensamma
reflektioner sker kontinuerligt kring skolan och dess förändring. Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är en självklarhet och högt prioriterat.
Elevhälsan är en stark kompetens som hinner med att möta elever och pedagoger men även med det övergripande hälsofrämjande arbetet på skolan.
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12. Flerspråkighet och nyanlända elever
En stor andel av de nya kommunmedborgarna i Luleå kommer att vara
utrikesfödda. Arbetskraftsinvandring, fri rörlighet inom EU och anhöriginvandring bidrar till den ökade befolkningen i Luleå. Detta kommer att öka
antalet flerspråkiga barn och elever i förskola och skola vilket är en utmaning
för skolan och samtidigt en stor resurs för samhället.
Sverige och Europa har en flyktingsituation med proportioner som inte har
setts tidigare. År 2015 har över 100 000 personer sökt asyl i Sverige. År 2016
beräknas mellan 100 000 och 170 000 nyanlända, varav 40 000 är ensamkommande barn. Mottagning av nyanlända elever är redan idag en utmaning för
Barn- och utbildningsförvaltningen och Flerspråkscentrum och kommer så
att vara de kommande åren. Största utmaningen finns inom gymnasieskolan
dit många ensamkommande flyktingbarn kommer. Grundskolor och förskolor kommer också att påverkas.
Luleå kommuns målsättning är att alla elever ska vara behöriga till gymnasieskolan efter grundskolan och där behöver särskild uppmärksamhet riktas
mot elevgruppen som är nyanlända. Flexibel mottagning och skolpersonalens kompetens är betydelsefulla faktorer för ett framgångsrikt mottagande.
Samtliga lärare behöver även kunskaper i språkutvecklande arbetssätt och
andraspråksinlärning. Ytterligare ett perspektiv inom Luleås utbildningslandskap är nationella minoritetsspråk, där vi har lärare i fyra av fem språk.
Luleå, som också är finskt förvaltningsområde, jobbar aktivt för att stärka
undervisning i minoritetsspråk, speciellt i förskolan, där etablering av språkprofileringar har påbörjats.
Flerspråkscentrum har kommunövergripande ansvar för modersmålsundervisning och samordning av undervisning i nationella minoritetsspråk. Såväl
ökad efterfrågan av modersmålsundervisning som studiehandledning leder
till rekryteringsbehov av modersmålslärare. Ökad belastning på modersmålslärarnas arbete leder till behov av att effektivisera modersmålslärarnas
arbete och öka fokus på studiehandledning på modersmål.

12.1 Organisation av mottagande, kartläggning och undervisning
Större skolenheter ger möjlighet till samlad kompetens och underlag för att
skapa förberedelseklasser, vilket för många nyanlända elever är gynnsamt
inledningsvis. Större enheter underlättar och effektiviserar även schemaläggning av modersmålslärare. För att motverka segregering bör elever med olika
socioekonomisk bakgrund integreras.
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Färre och större enheter ger bättre möjligheter till effektivisering och planering av de resurser som finns för undervisningen. Fler elever i samma modersmål på samma skola. Större grupper blir mer dynamiska än mindre. I
stället för att åka till fem enheter åker modersmålslärarna till två. I planeringen av denna framtid bör man också ha i åtanke och planera för undervisning i modersmål mellan skolor i form av fjärrundervisning.

12.2 Nationella minoriteter
Elever som tillhör de nationella minoriteterna är viktiga i morgondagens
skola i Luleå. Luleå är ett förvaltningsområde i finska och blir det eventuellt i
samiska och meänkieli också. Med detta förväntas en utökning i elevantal på
minst 30 % per år i finska. Meänkieli och samiska ökar lika väl i takt med
förvaltningsområdesarbetet, samt efter ändringen i skollagen den 1 juli 2015,
vilket har gett de nationella minoritetsspråken en särställning i skolan.
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13. Skolans digitalisering
Digitaliseringen av skolan öppnar nya möjligheter för lärande och ställer
skolan inför både utmaningar och möjligheter. Dagens och morgondagens
samhälle förutsätter digitalt kompetenta medborgare. Tillgänglig digital teknik för alla elever är ett prioriterat område och ett krav i läroplaner och lagstiftning. Stora variationer råder dock mellan elever, lärare, skolor och kommuner vad gäller tillgång, användning och kompetens inom modern digital
teknik. Den snabba digitaliseringen driver fram krav på förändring och utveckling över hela samhället vilket i allra högsta grad påverkar alla verksamheter inom skolan.
På nationell nivå pågår arbetet med att utveckla och stödja skolans digitalisering. Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att föreslå nationella ITstrategier; en för grundskolan och en för gymnasiet. Strategierna ska bidra
till ökad måluppfyllelse och likvärdighet genom att den strategiska potential
som IT har, tillvaratas i hela skolväsendet. Strategierna ska innehålla målsättningar och insatser för att stärka förutsättningarna för en likvärdig tillgång till IT inom skolväsendet, en stärkt digital kompetens hos elever och
lärare och en IT-strategisk kompetens hos skolledare.

13.1 Målbilder för Digital agenda i framtidens skola i Luleå
Barn- och utbildningsförvaltningen har ett helhetsgrepp om skolans digitalisering för skolutveckling och lärande där organisation för drift, underhåll
och utveckling av IKT (Informations- och kommunikationsteknik) och
lärande förtydligas, effektiviseras och görs transparent. Kompetenser och resurser kartläggs och synliggörs för att kunna användas optimalt och därigenom öka likvärdigheten mellan skolor. Verksamhetens beställarkompetens
utvecklas och förstärks. Förvaltningsledningens, skolledarnas och pedagogernas kompetens och kunskap kring skolans digitalisering, lärande och
skolutveckling utvecklas och förstärks.
Skolan i Luleå arbetar för att realisera följande målbilder, där Skolan i Luleå:
 har en kompetent organisation som samverkar och stödjer digitalisering utifrån förskolans och skolans uppdrag
 har en säker, stabil, tillgänglig och möjliggörande IT–miljö utifrån
förskolans och skolans uppdrag
 arbetar utifrån en gemensam agenda för förskolans och skolans
digitalisering för utveckling och lärande
 har digitalt kompetenta medarbetare i alla delar av organisationen
utifrån förskolans och skolans uppdrag
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använder modern digital teknik på ett sätt som bidrar till förbättrade
resultat och högre måluppfyllelse

13.2 Fjärrundervisning
Fjärrundervisning är interaktiv undervisning som bedrivs med informationsoch kommunikationsteknik. Elever och lärare befinner sig i olika lokaler när
undervisningen sker. Detta betyder dock inte att undervisningen i sig är interaktiv. Sedan 1 juli 2015 regleras fjärrundervisning i skollagen och får bedrivas i viss form.
Huvudmannen, den som driver skolan, får anordna fjärrundervisning då
skolenheten inte har någon legitimerad eller behörig lärare i de ämnen och
inom de skolformer som man får anordna fjärrundervisning i eller om elevunderlaget är otillräckligt. En handledare ska vara närvarande i den lokal där
eleverna får fjärrundervisning. En huvudman kan inom sin organisation
organisera fjärrundervisning för modersmål, moderna språk och teckenspråk. Huvudmannen kan också teckna avtal för undervisningen med Sameskolstyrelsen och Specialpedagogiska myndigheten – men bara för undervisning i samiska och teckenspråk. Huvudmannen får för närvarande inte köpa
fjärrundervisning av andra kommuner eller privata aktörer.
Idag bedrivs genom Skolverket försöksverksamhet med fjärrundervisning i
ett valfritt ämne. Syftet med försöksverksamheten är att utvärdera om fjärrundervisning ska bli möjligt i fler ämnen än idag. Luleå kommun deltar inte
i försöksverksamheten. Vad försöksverksamheten medför i form av lagförändringar som innebär förändrade möjligheter att bedriva fjärrundervisning
återstår att se. Barn- och utbildningsförvaltningen gör bedömningen att behovet av fjärrundervisning, inom grundskolans obligatoriska verksamhet
kan finnas inom modersmål, studiehandledning på modersmål, moderna
språk samt teckenspråk. Moderna språk läses från årskurs 7 vilket gör att
framtida fjärrundervisning i ett sådant sammanhang är aktuellt för
högstadieelever.

13.3 Distansundervisning
Distansundervisning finns idag via skolor som Skolverket utsett, för undervisningen av svenska elever i utlandet, som är berättigade till statsbidrag.
Skolorna ger även distansundervisning till elever med psykosocial och medicinsk problematik. Eleven får betyg utifrån gällande kursplaner och kunskapskrav för årsskurs 7-9. Det finns fastställda avgifter beroende på vilken
utbildning, ämne eller kurs eleven läser.
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14. Pedagogisk idé för skolan i Luleå kommun
När begreppet skola används inom Pedagogisk idé innefattar det grundsärskola, grundskola, förskoleklass och fritidshem.
Att skapa en gemensam bas för hur skolan i Luleå binder samman styrdokument med den kontext som skolan i Luleå befinner sig i och de möjligheter som Luleå både erbjuder och behöver för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle är grundstrukturen för arbetet med processen att ta fram en
Pedagogisk idé. Vad behöver våra elever med sig för att vara medborgare
som bidrar med kunskap, kompetens och erfarenheter under sin skolgång
och även som vuxna?
Luleå växer och bygger för 10 000 fler lulebor. Grundskolans struktur är
under omvandling och ska anpassas till en ny tid. Utgångspunkter för Pedagogisk idé är att:
 bidra till ett framtida Luleå och målbilden Luleås skolor en nationell
förebild
 spegla grundskolans styrdokument
 skapa utrymme för det lärande och de förmågor som läroplanen lyfter fram
 bidra till en god arbetsmiljö för elever och personal
 utgå från hållbarhet utifrån elev-, medarbetar- och ledarperspektiv
Pedagogisk idé beskriver grundläggande värden och vägledande principer
samt förhållningssätt och funktioner för Luleås skolor nu och i framtiden.
Den pedagogiska idén ska även utvecklas att omfatta riktlinjer vid ny/ombyggnation.

14.1 Varför en pedagogisk idé?
Den pedagogiska idén är en uthållig strategi för lärande i syfte att skapa en
gemensam skolkultur i Luleå kommun, den anger en gemensam riktning för
en likvärdig skola så att alla elever ges förutsättningar för att utvecklas och
lyckas i sitt eget lärande samt är ett stöd för att bedriva skolutveckling och
systematiskt kvalitetsarbete.
Den pedagogiska idén är ett gemensamt ansvar för alla som finns och verkar
för skolan, med särskilt fokus på alla medarbetare i skolan – pedagogisk personal, chefer och ledare. Pedagogisk idé ska vara känd av alla som är berörda
av och engagerade i skolan i Luleå. Den skall främja öppenhet mot det omgivande samhället, föreningsliv och näringsliv samt delaktighet för vårdnadshavare.
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Den ska utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet och är en tolkning av
de statliga och kommunala styrdokumenten (Lgr11, skollag, förordningar,
Vision 2050).

14.2 Nuläge
Det som idag utgör en början på arbetet med den pedagogiska idén har hittills tagits fram i en process som utgår ifrån erfarenheter, tankar och idéer
från verksamheten. Dessa är insamlade vid workshops och i arbetsgruppsarbeten. I den processen har rektorer, verksamhetsutvecklare, verksamhetschefer och chef för Flerspråkscentrum, Kultur-och miljöskolan, och Elevhälsan deltagit. LTU och Entreprenörskap och Innovation har konsulterats.
Dokumentet Pedagogiska riktlinjer för ny-/ombyggnation ska påbörjas under
våren 2016.

14.3 Fortsatt arbete
För att den pedagogiska idén ska få legitimitet och bli en uthållig strategi för
lärande i verksamheten är det viktigt att skolledare och pedagoger är med i
en process som tar fram det konkreta innehållet i den pedagogiska idén.
I de processer som varit under hösten 2015 har följande exempel på centrala
begrepp lyfts i en pedagogisk idé:
 Värdegrund – meningsskapande, motivation, demokratisk kompetens
 Tillgänglighet – pedagogiskt, fysiskt, socialt i relation till elevens
lärande
 Elevens lärande – i fokus, hållbart och livslångt lärande
 Lärande organisation – kollegialt lärande, professionellt lärande,
utvecklande ledarskap
 Salutogent förhållningsätt – fokus på främjande och förebyggande
faktorer
 Estetiska uttryckssätt – identitetsskapande, hitta många uttryckssätt
 Entreprenöriellt lärande – utveckla förmågor för att vara handlingskraftig
 Kommunikation – grund för lärande och samverkan inom och mellan
kulturer, interkulturellt förhållningssätt
Den fortsatta processen ska behandla hur dessa begrepp tolkas, förhåller sig
till varandra och bildar en helhet i en pedagogisk idé. Denna process ska bl.a.
ge svar på hur den pedagogiska idén påverkar och stärker målbilden om att
vara nationell förebild när det gäller matematik, teknik, naturvetenskap och
digital kompetens.
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Den pedagogiska idén ska när den är framprocessad utgöra ett underlag för
samtal och reflektion i syfte att utveckla och fördjupa skolans uppdrag.
Det fortsatta framtagandet av en pedagogisk idé ska ske i process med skolledare, pedagoger verksamhetschefer och verksamhetsutvecklare under
2016.
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15. Förändrad skolstruktur för Framtidens skola i Luleå
– en skola som ger alla elever förutsättningar att lyckas
På Luleå kommuns hemsida under ”Utbildning och förskola” återfinns länken till Framtidens skola. Där besvaras frågor om varför en förändring av
skolstrukturen i Luleå är nödvändig. Där återfinns de över 700 synpunkter
som lämnats under hösten 2015.

15.1 Vad tycker eleverna?
Elever har via elevråd tillfrågats om vad som är viktigt i Framtidens skola.
Några huvuddrag finns i det eleverna beskrivit i text och genom teckningar.
Eleverna lyfter särskilt följande fyra punkter bra utomhusmiljö; arbetsro i
klassrummet, fler maträtter att välja på och bra lärare.
Utomhusmiljö
Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar idag efter en handlingsplan när
det kommer till utomhusmiljöer i anslutning till skolor, vilken är framtagen i
samråd med Stadsbyggnadsförvaltningen och en landskapsarkitekt. Alla berörda på en skola, d.v.s. elevråd, rektor och övrig personal är delaktiga i processen. Innan ett arbete påbörjas med att iordningställa en utomhusmiljö
kontaktas en referensgrupp, utsedd av rektor på respektive enhet, för att
komma med synpunkter med tänkta förändringar när det berör utomhusmiljön. Denna arbetsform upplevs som god och är viktig att bibehålla även i
framtiden.
Arbetsro i klassrummet
Trygghet och studiero, som innefattar arbetsro i klassrummet, är ett av skolans stora och ständiga arbetsområden. Arbetet med detta vare sig kan eller
ska stanna upp och detta ska även i framtidens skola vara av största vikt. Det
handlar t.ex. om fler kompetenser inom skolan för våra elever i form av exempelvis specialpedagoger, kuratorer, skolvärdinnor m.fl. Dessa personella
resurser ska bl.a. omhänderta elever som har behov av extra stöd i form av
flexibla och varierande lärmiljöer.
Fler maträtter att välja på
I framtidens skola ökar möjligheterna att erbjuda fler alternativa rätter till
våra elever i skolrestaurangerna eftersom färre enheter frigör personella
resurser.
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Bra lärare
Elever från kommunens många skolor, här exemplifierade med år 5-6 i Ersnäs och Avan, har gett synpunkter på vad som är viktigt i en bra skola. Elever på Boskataskolan har dessutom formulerat sig kring hur världens sämsta
skola skulle vara.
År 5-6 i Ersnäs och Avan

Elever på Boskataskolan

Detta tycker vi är viktigt i en bra skola!

Hur skulle världens sämsta skola
vara?

Snälla och bra lärare som ger den hjälp
alla behöver.

Arga lärare som skriker, straffar
barnen, bestämmer allt, klagar på
och slår barnen.
Dåliga eller inga lärare.

Eleverna ska kunna få den undervisning
som varje elev behöver, att undervisningen är varierad.
Lärare som är bra på förklara.

För få lärare, man får ingen hjälp.
Man får bara sitta still och göra
samma sak hela dagen.

Analysen inte bara av ovanstående elevsynpunkter utan av alla de inlämnade synpunkterna visar på samma sak – eleverna vet att bra lärare är förutsättning för en bra skola. I arbetet med Framtidens skola ligger fokus på att
långsiktigt skapa goda förutsättningar för det som eleverna pekar på, nämligen tillgång till lärare, bra lärare och goda förutsättningar för lärare att utöva sitt yrke. Det viktigaste för elevers lärande enligt svensk och internationell forskning reflekterar också det eleverna säger, nämligen kvalitativt god
undervisning som lärare baserar på evidensbaserad forskning (Håkansson
och Sundberg 2012).
Skolans huvuduppdrag är en skola för alla elever och elevens måluppfyllelse. Att sätta fokus på elever tydliggör för huvudman, skolledare och
lärare att huvudsyftet med professionellt lärande är att förbättra de elevresultat som betraktas som viktiga i samhället – resultat som har att göra
med lärande, engagemang och välbefinnande. (Timperley 2014). Skolans
uppdrag är att ge förutsättningar och skapa möjligheter för varje enskild elev
och elevgrupp. Tillgänglighet är en förutsättning för att alla elever ska kunna
vara delaktiga i en inkluderande skolverksamhet. Att utveckla sin verksamhets tillgänglighet innebär att anpassa den pedagogiska, den fysiska och den
sociala miljön i relation till elevers lärande.
Framgångsrika skolor kännetecknas av ett tydligt pedagogiskt ledarskap,
kunniga och engagerade lärare, trygghet och studiero för elever samt höga
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förväntningar och kollegialt lärande. Basen i det pedagogiska arbetet, i elevens lärande är relationen mellan elev, lärare och ledarskap. Uppdraget
innebär att arbeta hälsofrämjande med ett salutogent förhållningssätt, för
hållbar utveckling utifrån den gemensamma värdegrunden.

15.2 Trygghet/Mobbing
Såväl forskare (ex. Leithwood & Jantzi, 2009) som Skolverket (1996) konstaterar att det är många faktorer som påverkar elevers sociala beteende i skolan,
vilket innebär att skolstorlekens betydelse inte går att isolera som en oberoende faktor. Få nyare studier är gjorda på området. Skolverkets studie från
1996 visar att mobbning förekommer i lika stor utsträckning på såväl små
som stora skolor. Fördelen med en mindre skola är att det kan vara lättare att
upptäcka mobbning. Fördelen med en större skola är att det kan finnas en
mer omfattande organisation för hur mobbning ska motverkas och hanteras i
jämförelse med mindre skolor. I mindre skolor ger minskad anonymitet möjlighet till ökad trygghet, vilket enligt Skolverkets studie kan vara till fördel
men också en belastning för äldre elever och särskilt för flickor då kontrollen
ökar. Det är, oberoende av skolstorlek, skolans uppdrag enligt Skollag
(2010:800) och läroplaner att arbeta med elevers lärande när det gäller kunskapsmål och sociala mål vilka handlar om elevers sociala utveckling.

15.3 Stor skola respektive liten skola
En vanlig och naturlig fråga vid förändringar av skolstrukturer rör fördelar
och nackdelar med en liten skola jämfört med en stor skola. Vad räknas som
en stor respektive en liten skola? Olika undersökningar, i olika kontexter, har
olika definitioner eller mått på skolstorlek vilket gör att resultaten inte är direkt överförbara till den svenska kontexten. USA-baserad forskning utgör ett
exempel. I några av de till utredningen inkomna synpunkterna från medborgare refereras till Adolfsson (2014), som baserat på nordamerikanska studier
visar att det för de yngre eleverna saknas belägg för några kunskapsmässiga
fördelar med större skolor men att elever i dessa stadier gynnas av mindre
skolor (Leithwood & Jantzi, 2009, Archibald, 2009). Med respekt för resultaten, kan det konstateras att skolenheterna i USA ofta är betydligt större än i
Sverige. Adolfsson (2014) refererar till ytterligare en amerikansk studie (s.9),
där skolorna klassificerades som små om de hade färre än 200 elever, medelstora när elevantalet låg mellan 400-600 elever och stora när de hade mer än
800 elever. I utredningen om Framtidens skola handlar det om små och
medelstora skolor enligt dessa amerikanska mått.
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Skolstorleken är generellt sett inte en betydelsefull påverkansfaktor. Om vi
utgår från vad som är syftet med skolan, nämligen barns lärande och utveckling, visar Håkanssons & Sundbergs (2012) forskningssammanställning
av svensk och internationell forskning nämligen att strukturella faktorer
såsom skolstorlek och klasstorlek i mycket liten utsträckning påverkar elevernas skolprestationer. Har storleken då ingen betydelse kan man fråga sig?
Ja, det vi vet är att det är vissa elevgrupper som i högre grad främjas av att
läsa vid en mindre skola (Adolfsson, 2014). Det handlar då främst om elever
med utländsk bakgrund och elever med lägre socioekonomisk status. Vi vet
också att få studier slår fast att elevers skolprestationer, särskilt elever i de
lägre åldrarna, skulle gynnas av större skolenheter.
Kan en skola betraktas bli för liten? En liten skola innebär ett fåtal lärare. Elever vet, och forskning visar, att lärares kompetenser är den viktigaste kvalitetsfaktorn för barns lärande (Håkansson & Sundberg, 2012). Skolans kompetensförsörjning på en mindre skola är ett tänkbart problem, sårbarhet vid
sjukfrånvaro, när någon lärare slutar, svårighet att besätta vikariat och konsekvenserna av den nyligen genomförda reformen om lärarlegitimation med
krav på ämnesbehörighet. Adolfsson (2014) refererar till en norsk studie
(Falch, Ström, 2009) som visar på att de riktigt små och stora skolorna inte
uppfattas som lika attraktiva som medelstora skolor av varken lärare eller
rektorer. Möjligen försvåras kontakten med högskola och universitet som
lärarstudenter utgör. Skolverket (1996) pekar på risken för ett svagare utvecklings- och kvalitetsarbete i mindre skolor samtidigt som de konstaterar
att de större skolorna generellt sett har en mer kontinuerlig och systematisk
uppföljning och utvärdering av den pedagogiska verksamheten. Forskning
om framgångsfaktorer bakom skolutveckling betonar, enligt Adolfsson
(2014), det kollegiala samtalet där lärare tar del av, diskuterar och utvecklar
sin och andras undervisningspraktiker (Hattie, 2009, Resnick 2010). Med ett
alltför litet antal lärare går det att anta att kvalitén på dessa kollegiala samtal
påverkas.
Sveriges kommuner och landsting (2014) ställer frågan Klarar den lilla skolan
de stora kraven? i sitt material till stöd när skolors framtid och utveckling diskuteras. Utan att ta ställning i frågan om skolors vara eller icke vara lyfter de
centrala teman och frågeställningar, bland annat om nya förutsättningar och
krav på skolan.

15.4 Skolor i glesbygd
När det gäller frågan om hur samhället påverkas av skolnedläggningar i
glesbygden finns endast ett fåtal studier att tillgå. Forskning från Kulturgeografiska institutionen vid Uppsala universitet visar dock att det inte finns
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några belägg för att nedläggningen av skolor i glest befolkade områden
skulle försämra en bygds attraktionskraft så att det hämmar inflyttning och
påskyndar utflyttning. Det nationella och kommunala uppdraget för skolans
tjänstemän handlar om att ge eleverna en god undervisning i goda lärmiljöer
med kompetent personal.
En stor del av den forskning som handlar om betydelsen av skolans storlek
är internationella publikationer. Eftersom skolsystemen skiljer sig åt i olika
länder är en viss försiktighet nödvändig då forskningens resultat ska tolkas
och översättas till en annan (svensk) kontext. (Rapport från utredningstjänsten,
Sveriges riksdag ”Skolor i glesbygd”.)

15.5 Tydliga riktningar för skolan i framtidens Luleå
En tydlig riktning vad gäller behov och förändringar är bland annat att Luleå
växer genom nyanlända elever. Därför behöver särskild uppmärksamhet
riktas mot elevgruppen nyanlända, deras förutsättningar för lärande och den
ömsesidiga och positiva lärmiljö som uppstår för alla elever i mötet med
andra, med olika bakgrund och erfarenheter, sociala, språkliga och kulturella. Ett tillräckligt stort elevunderlag skapar möjligheter att bättre möta upp
och svara mot dessa behov.
En annan tydlig riktning är betydelsen av ett starkt elevhälsoarbete, som
underlättar för eleverna att klara sina studier och stödja elevernas utveckling
mot utbildningens mål. En skola där elevhälsans personal och pedagoger i
nära och daglig interaktion med varandra tillsammans ser till elevers individuella möjligheter att nå målen för utbildningen men också till helheten vid
skolenheten. Ett tillräckligt stort elevunderlag skapar utrymme för en närvarande elevhälsa som har möjlighet till nya och nödvändiga samverkansformer med skolans personal, för enskilda elever och elevgrupper. En variationsrik skolmiljö bidrar till att eleven kan skapa goda relationer och kan öka
sin självkänsla. En variationsrik skolmiljö kan också bidra till att eleven kan
utveckla sin personlighet.
Det är viktigt att lärmiljöerna för eleverna är utformade och organiserade
som en skola i skolan där upplevelsen av det mindre sammanhanget överväger det faktum att enheten kan finnas organiserad i en stor enhet.
Ytterligare en tydlig riktning är att huvudmän i allt större utsträckning behöver fördela resurser på ett sätt som kompenserar för skillnader mellan
skolors och elevers förutsättningar.
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Ett tillräckligt stort elevunderlag skapar bättre förutsättningar för att uppväga dessa skillnader – skolans kompensatoriska uppdrag. Det är särskilt
viktigt att tidigt upptäcka och snabbt hitta det stöd som behövs för elever i
behov av särskilt stöd.
Ledarskapet i skolan är ännu en riktning där behovet att samla resurser i
form av fler elever och fler kompetenta vuxna ger ökade möjligheter för
rektor att leda, organisera och anpassa skolan utifrån lagkrav och de föränderliga behov som finns i en elevgrupp. Samlade resurser skapar även
möjligheter för anställning av annan kompetens vid skolenheterna t.ex. pooltjänster för lärare vid korttidsfrånvaro eller IT-pedagogisk kompetens som
stöd för lärandet. Rektors möjligheter ökar därmed för att skapa en god
arbetsmiljö för alla – elever, personal och rektor.
Men den tydligaste riktningen och den största utmaningen för framtidens
skola är bristen på behöriga och legitimerade lärare. I den hårdnande konkurrensen om lärare blir det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare. En
framgångsfaktor är skolenheter med tillräckligt elevunderlag som möjliggör
heltidsanställningar för lärare och ökad kollegial samverkan med andra
lärare, inom undervisning och ämnesområden. Kollegial samverkan handlar
också om att lärare tillsammans kan se elever och tillsammans stödja eleven
att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
En förändrad skolstruktur för Framtidens skola i Luleå är nödvändig för en skola
som ger alla elever förutsättningar att lyckas.
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16. Kompetensförsörjning
Luleå kommun står inför stora utmaningar de närmaste åren. Antalet invånare ökar, pensionsavgångar tillsammans med den kontinuerliga rörligheten
genererar stora rekryteringsbehov samtidigt som återförsörjningen av utbildad arbetskraft till skola och förskola är för låg.
Rekryteringsläget för förvaltningen är ansträngt redan idag och kommer att
fortsätta vara det framöver. Luleå kommun behöver i större utsträckning än
tidigare konkurrera med övriga Sverige om både erfaren och nyutexaminerad arbetskraft.

16.1 Skolan och legitimationskravet
Legitimationskravet trädde i kraft 1 december 2013 och inleddes med en
övergångsperiod för de lärare och förskollärare som var anställda före 1 juli
2011. Nu har övergångsperioden upphört och från 1 juli 2015 är huvudregeln
att det krävs legitimation för lärare och förskollärare för att kunna bli tillsvidareanställda. För att få ansvara för undervisning krävs både legitimation
och behörighet. Lärarlegitimation krävs också för att få sätta betyg. Syftet
med legitimationsreformen är att långsiktigt höja kvalitén på undervisningen
i den svenska skolan. Lagstiftningen är därför utformad så att arbetsgivare i
första hand ska använda legitimerade och behöriga lärare för undervisning.
Alla elever har rätt till undervisning i enlighet med läroplan. I och med att
lagen nu kräver att undervisning och betygsättning ska ske av legitimerad
och behörig lärare behöver varje skola säkerställa tillgång till legitimerade
och behöriga lärare i alla ämnen. I de fall då obehörig lärare anställs pga.
lärarbrist måste skolan organisera verksamheten så att legitimerad lärare
finns tillgänglig för att tillsammans med den obehörige läraren planera
undervisning och hantera betygsättning. I vissa fall kan ambulerande läraruppdrag krävas för att säkerställa undervisning och betygsättning av legitimerad och behörig lärare.

16.2 Aktiva åtgärder för kompetensförsörjning
Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar aktivt för att anpassa organisationen och verksamhetens processer för att främja framtida försörjning av rätt
kompetens på rätt plats. Varje år uppdateras förvaltningens strategiska kompetensförsörjningsplan för att möta väntade förändringar. Många aktiviteter i
planen har en direkt koppling till legitimationsreformen, den begynnande
lärarbristen och till arbetet för att vara en attraktiv arbetsgivare.
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16.3 Förändrad skolstruktur
En förändrad skolstruktur med större enheter skulle innebära många fördelar ur ett bemannings- och kompetensförsörjningsperspektiv. En skola med
större elevunderlag gynnar det sociala nätverket på enheten eftersom det
möjliggör fler vuxna på skolan. Det innebär fler pedagoger som kan delta i
rastverksamhet, främjande och förebyggande arbete samt uppföljning av
händelser under dagen. Fler medarbetare ökar möjligheten att det på samma
skola finns behöriga lärare i alla ämnen. Större elevunderlag ger också bättre
möjligheter till heltidanställning på samma enhet och därmed färre ambulerande läraruppdrag. Den förändrade skolstrukturen ger även bättre förutsättningar för andra personalgrupper t.ex. måltidspersonal, det skapar i sin
tur bättre förutsättningar vid rekrytering av all typ av personal då det generellt är mer attraktivt att söka en heltidsanställning än en deltidsanställning.
En skola/förskola med fler medarbetare innebär bättre möjligheter till samverkan vid akut frånvaro (sjukdom eller vård av barn). En enhet med större
barn-/elevunderlag kan t.ex. möjliggöra organisatoriskt utrymme för en lokal
vikariepool som kan stödja den dagliga verksamheten på olika sätt och finnas tillgänglig vid akuta vikariebehov. Det innebär en högre kontinuitet för
barn/elever och en mer hållbar organisation som främjar medarbetares arbetsmiljö.
En större skola ger bättre möjligheter till kollegial samverkan och kan erbjuda mer attraktiva befattningar för lärare med specialkompetenser och
ämneslärare då behovet att samarbeta vid bedömningar och utveckling av
undervisningen är större i och med hårdare krav i lagstiftningen.
Vid en större skola, med fler anställda lärare, finns bättre möjligheter att
organisera stöd för eventuella obehöriga lärare. En lärare som t.ex. saknar
legitimation kan få vägledning och stöd av flera legitimerade kollegor, samt
ha fler att samverka med i fråga om planering, uppföljning av undervisning
och vid betygsättning.
En skola med fler elever ger också bättre organisatoriska förutsättningar att
anställa andra kompetenser om det på grund av lärarbrist saknas legitimerade och behöriga lärare. Om lärare inte skulle finnas att tillgå till en lokal
vikariepool skulle annan kompetens kunna anställas för att öka lärares tid i
klassrummet. Annan kompetens kan avlasta lärare t.ex. genom viss administration, rastvakt eller underhåll av salar och material. En förutsättning för
att kunna anställa andra kompetenser är att det finns legitimerade lärare för
att säkra ansvar för undervisning och betygsättning.
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Det är lättare att klara korttidsfrånvaro vid större skolrestaurangenheter då
kompetensförsörjningen av vikarier är svårlöst, det finns i dagsläget mycket
få tillgängliga vikarier. Det medför stor stress och ökad arbetsbörda för både
chefer och personal.
Ovanstående fördelar förväntas bidra positivt till rekrytering av lärare, förskollärare, fritidspedagoger och annan personal eftersom de främjar hållbara
arbetsplatser med god arbetsmiljö och därmed ökar attraktiviteten i uppdragen. En skola med fler elever och fler medarbetare kräver dock en bra organisation och nära ledarskap för att ovanstående fördelar ska kunna realiseras.
För att uppnå de förbättringar som en förändrad skolstruktur med större enheter skulle innebära ur ett bemannings- och kompetensförsörjningsperspektiv krävs ett nära ledarskap. Det är därför viktigt att i samband med förändringen också förändra ledningsorganisationen. Detta för att möjliggöra
ett tydligt, modernt och närvarande ledarskap vid varje enhet. En grundförutsättning som behöver förbättras är att antalet underställda medarbetare per
chef ska minska.

16.4 Bibehållen skolstruktur
Bibehållen skolstruktur skulle innebära organisatoriska utmaningar för hela
förvaltningen då legitimerade och behöriga lärare i vissa ämnen kommer att
vara svårrekryterade. De utmaningar som idag börjar synas inom bemannings- och kompetensförsörjningsperspektivet kommer att växa.
På en mindre skola är antalet medarbetare färre och lärarna måste ha bred
behörighet för att eleverna ska få undervisning av behöriga lärare i alla
ämnen. Då lärare med bred behörighet inte alltid finns att tillgå vid rekrytering kommer deltidsanställningar och/eller överanställning av lärare inom
vissa behörigheter att behövas för att säkra elevers undervisning i alla
ämnen. Det kommer också finnas fortsatta behov av ambulerande lärare för
att säkra betygsättning i vissa ämnen. Ambulerande uppdrag är svårrekryterade på grund av bristande kontinuitet och utmanande arbetsmiljö. Överanställningar och ambulerande läraruppdrag medför ökade kostnader för
förvaltningen. Om det saknas behöriga och legitimerade lärare vid en skola,
och lärare inte finns att tillgå vid rekrytering, kan det komma att kräva förflyttning av medarbetare från annan skola för att säkra kvaliteten i undervisningen. Det innebär risk för kontinuerligt ökad rörlighet inom förvaltningen
vilket i sin tur kan innebära bristande kontinuitet för både medarbetare och
elever.
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Enheter med mindre barn-/elevunderlag och därmed färre medarbetare innebär en skörare organisation vid akut frånvaro. Ju färre medarbetare som
finns vid enheten desto sämre samverkansmöjligheter finns vid medarbetares akuta frånvaro (sjukdom eller vård av barn).
Många av förvaltningens chefer har idag många underställda medarbetare
och ansvarar för flera enheter. Att som chef ansvara för flera enheter kräver
mer tid till administrativt arbete med bemanningsplanering, budgetarbete
och kvalitetsredovisning eftersom arbetet görs för respektive enhet. Att ansvara för flera enheter innebär också restid mellan enheterna. Många underställda medarbetare medför mer tid för medarbetarsamtal, lönesamtal, rehabilitering. Sammanfattningsvis innebär många underställda medarbetare och
att ansvara för flera enheter ökad arbetsbelastning, vilket ger sämre möjligheter till ett närvarande ledarskap. Oavsett beslut fattas om förändrad eller
bibehållen skolstruktur behöver chefers förutsättningar förbättras och antal
underställda medarbetare minska.

16.5 Rektors uppdrag
Att vara skolledare i den svenska skolan och förskolan är ett brett och komplext uppdrag. Rektor har ett nationellt uppdrag som beskrivs i lagar, förordningar och andra statliga dokument. Rektor ansvar för att skolans verksamhet inriktas mot de nationella målen, för verksamhetens utveckling och
för att organisera verksamheten både vad gäller kunskapsmål och sociala
mål. Rektor ansvarar vidare för att se till att elevinflytandet ökar och för att
ämnesövergripande undervisning bedrivs, för uppföljningar, utvärderingar
och för skolans resultat. Rektor är pedagogisk ledare och chef för skolans
medarbetare. Rektor ska samarbeta med skolans omvärld, med föräldrar,
med andra skolor, med arbetslivet och utveckla skolans internationella kontakter. Rektor är också kommunal tjänsteman och har därmed ansvar för
kommunala mål för skolan, för administrativa, ekonomiska och personalrelaterade uppgifter. (Höög och Johansson, 2010).
Skolledares komplexa uppdrag tillsammans med att ha många underställda
medarbetare, ofta i kombination med ansvar flera skolenheter, försvårar ett
nära ledarskap och leder till ökad stress. Barn- och utbildningsförvaltningens
kärnverksamhet i förskola, grundskola och gymnasieskola har idag nära 70
rektorer och chefer. För att nå 25 underställda medarbetare behöver ledningsorganisationen anpassas.
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Framtidens skola förespråkar större enheter. Större enheter innebär fler medarbetare på samma skola, vilket betyder att en anpassning av ledningsorganisationen också då är nödvändig. Endast den som har anställts för att leda
och samordna verksamheten vid en skolenhet får kallas rektor. Det får inte
finnas någon tvekan hos varken elever, föräldrar eller andra om vem som är
rektor. Möjligheter att skapa andra ledningsfunktioner på en större enhet för
att avlasta rektor finns, t.ex. att ta personalansvar för en del av medarbetarna
och/eller avlasta rektor på andra sätt som passar verksamheten.
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17. Vision 2050
Enligt Vision Luleå 2050 ska Luleå bli en stad som är socialt, ekonomiskt och
ekologiskt hållbar. Vad Luleå kommun ska arbeta för fram till 2020 för att
komma närmare hållbarhet finns beskrivet i de sex programmen som ingår i
Luleå kommuns översiktsplan.
Samhällsutvecklingskontoret har granskat underlaget till Framtidens skola
och den relation som underlagets innehåll har till önskvärd samhällsutveckling enligt programmen och visionen. Det innefattar till exempel att
analysera underlaget utifrån barnperspektivet, utifrån strävan efter levande
bostadsområden och jämlik hälsa, utifrån strävan efter minskad klimatpåverkan och utifrån skolans roll som en viktig samhällsaktör.
Observera att analysen har gjorts på det ursprungliga underlaget till Framtidens skola. Det slutliga förslaget skiljer sig från underlaget genom att det
inte omfattar förändring av högstadieskolor.
Generellt för det ursprungliga underlaget till Framtidens skola finns ett antal
risker som kontoret bedömer som sannolika och som kan få allvarliga eller
betydande konsekvenser:
 Möjligheten att ha nära till förskola och skola kan försämras, vilket
har särskild betydelse för socioekonomiskt utsatta familjer.
 Föräldrarnas skjutsning kan öka vilket leder till ökade utsläpp.
 Möjligheten att grundlägga goda vanor kring både färdsätt och fysisk
aktivitet kan försämras om eleverna inte har samma möjlighet att
cykla eller gå till och från skolan.
 Ny- och ombyggnation av lokaler ger ökad resursförbrukning vilket
ställer krav på resurssnålhet och effektiv användning av material och
energi på både kort och lång sikt.
 De barn som redan idag har hög skolfrånvaro eller är på gränsen kan
påverkas negativt om skoldagen blir längre eller om skolenheterna
blir för stora.
 Stadsdelar som ökar i antal invånare kan få framtida behov av förskola eller skola.
 Integration och trygghet i en stadsdel kan påverkas, eftersom
integrations- och trygghetsarbetet som innefattar fritidsgårdar och
lokalt föreningsliv till stor del är kopplat till högstadieskolorna. Detta
är dock inte aktuellt eftersom förändring av högstadieskolor inte är
en del av det slutliga förslaget.
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Kontoret ser också följande generella möjligheter/synergier utifrån underlaget:
 Möjligheten till en likvärdig utbildning oavsett skola och bostadsområde då resurser och kompetenser samlas och effektiviseras.
 Möjlighet till ökad integration om barn med olika bakgrund samlas
på en skola.
 Möjlighet att minska verksamhetsresor dagtid samt att effektivisera
skolskjutsresandet.
 Råneå och Antnäs är samlande byar och ska bli nod för mindre byar
enligt programmen.
Samhällsutvecklingskontoret har skrivit förslag på åtgärder för ett antal konsekvenser och gett förslag på fortsatt och fördjupad analys av de övriga konsekvenserna. Barn- och utbildningsförvaltningen har svarat på
Samhällsutvecklingskontorets förslag till åtgärder:


Skolans kompensatoriska roll ur ett socioekonomiskt perspektiv
o Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas
lärande, utveckling och hälsa. I skollagen anges att elevhälsan
ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.
o Barn- och utbildningsförvaltningen fördelar del av elevpeng utifrån socioekonomiska parametrar
o Ett nära samarbete sker med främst socialförvaltningen utifrån
att alla elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling oavsett socioekonomisk bakgrund



Analys av hur många och vilka grupper som får ökat avstånd till skolan, som underlag för eventuella åtgärder.
o Riktlinjerna för rätten till skolskjuts tillämpas utifrån avstånd till
skola.



Resor i förhållande till längden på barns skoldagar
o Restiden för alla elever som har rätt till skolskjuts har setts över i
delprojektet gällande skolskjuts i syfte att förkorta restiderna där
det är möjligt



Översyn av säkra skolvägar
o Stadsbyggnadsförvaltningens utredning av säkra skolvägar beaktas vid verkställande av beslut
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Informationsinsatser för resvanor föreslås, samt att underlätta möjligheten till fysisk aktivitet under skoltid och fritid.
o Daglig fysisk aktivitet och kunskaper om en hälsosam livsstil ingår i skolans uppdrag



Krav på resurssnålhet vid nybyggnation.
o Omhändertas i underlag till upphandling av nybyggnation



En analys av vilka kompensatoriska sammanhållande resurser som
finns i byar om skolan inte är kvar.
o I de byar förskola finns ersätter det skolan som samlande punkt
för byn

Programmen i Luleå kommuns översiktsplan anger att Luleå ska ha levande
stadsdelar och byar. Det innebär t.ex. att utveckla stadsdelscentrum och
Råneå centrum med utgångspunkt från områdets egna kvaliteter och potentialer. Det innebär också att komplettera så att flera bostadstyper, servicefunktioner, verksamheter/arbetsplatser och mötesplatser finns i alla stadsdelar och Råneå. (Ur Program D – Plats för mer.) Skolor pekas inte ut bland
servicefunktionerna, men i arbetet med utvecklingsplaner har närhet till förskola och skola till och med årskurs 6 betraktas som en kvalitet.
Luleå kommun har en vision om ekologisk hållbarhet och att bli en klimatneutral kommun. Översiktsplanens Program D – Plats för mer har bland
annat principer som lyder:
 Den totala energianvändningen ska minskas dels genom bättre
hushållning dels genom effektiviseringar.
 Utsläppen av koldioxid ska minskas kraftigt dels genom att byta
bränslen till förnyelsebara dels genom att effektivisera användningen
av fossila bränslen. Den totala användningen av fossila bränslen ska
halveras med fokus på transporter, bostäder och lokaler.
Programmen anger också att Luleå kommun vid planering av infrastrukturen ska prioritera möjligheterna att resa till fots, med cykel och med buss
istället för resor med bil.
Vad gäller resor är kommunens uppgift att skapa förutsättningar för miljövänliga resor för Luleåborna. Det bör undersökas hur en sådan utveckling
kan skapas i samband med Framtidens skola, i form av fysisk planering för
gång- och cykelvägar. En undersökning av förväntade ökade utsläpp av
växthusgaser behöver också göras för att se förslagets förväntade effekter.
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Det innebär att titta på befintliga utsläpp från resor och beräkna om utsläppen minskar eller ökar av förslaget, med hänsyn till elever, föräldrar, personal, varutransporter, mattransporter etc.
Man behöver också beräkna om lokalernas energi- och resurseffektivitet förbättras eller försämras. Enkelt kan man säga att fler elever på en skola gör
energianvändningen effektivare men det kan också vara så att olika skolor är
olika byggda/renoverade och därför har skillnader i effektivitet.
I programmen definieras landsbygden som området utanför Luleås stadsbygd. Stöd och investeringar ska fokuseras till de samlande byarna (Råneå,
Antnäs och Persön) samt de stadsnära byarna (Bensbyn, Björsbyn, Södra
Sunderbyn, Kallax, Hertsölandet och Rutvik).
Platser för landsbygdsutveckling ska identifieras för besöksnäring och boende. Det ska ske restriktivt och i anslutning till befintliga byar nära stadsbygden, längs Råneälven och Luleälven, i kustområdet och i skärgården.
Kommunen ska planera för nya bostäder på övriga landsbygden så att vatten- och avloppsförsörjningen ska kunna ske med enskilda anläggningar.
Genom att skapa goda och lokalt anpassade boendemiljöer skapas möjligheter för alla åldersgrupper att bo kvar på landsbygden och stimulera till inflyttning. När landsbygden växer och har ett bra samarbete med stadsbygden blir hela kommunen starkare. Det är viktigt att se helheten i landsbygdsutvecklingen.
Målet för Framtidens skola är att visa hänsyn till de kvaliteter som gör att en
stadsdel eller by kan vara levande och hållbar, samtidigt som elevens rätt till
en jämbördig utbildning uppfylls.

17.1 Stadsplanering/Fastigheter
Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF) har i uppdrag av Kommunstyrelsen att
omhänderta kommunens lokaler och i egenskap av ”hyresvärd” upplåta dem
till förvaltningar i enlighet med internhyressystemet inklusive gränsdragningslista. BUF – ”hyresgäst” svarar för den egna verksamhetens lokalplanering och lämnar kontinuerligt långsiktiga respektive kortsiktiga förändrade
lokalbehov till SBF.
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I kommunens lokalbank (hanteras av Stadsbyggnadsförvaltningen – SBF),
finns de fastigheter där hyresgästerna (kommunens förvaltningar) sagt upp
lokalkontrakten för avflyttning. Stadsbyggnadsförvaltningen utreder då och
verkställer framtida användning.3

17.2 Säkra skolvägar
Stadsbyggandsförvaltningens arbete med barns skolvägar bygger på två
rapporter om barns skolvägar på landsbyggden och i tätorten som antogs av
tekniska nämnden 2013. I rapporterna fastställdes principer för elevernas
skolväg. I arbetet med rapporterna inventerades skolvägarna till kommunens
låg- och mellanstadieskolor. För de brister som identifierades i detta arbete
togs förslag på åtgärder och en prioritering fram.
Stadsbyggnadsförvaltningen/tekniska förvaltningen har därefter arbetat med
att åtgärda de identifierade bristerna.
Arbetet med att konsekvensbeskriva förslaget till ny skolstruktur har utgått
från de principer för skolvägarna som fastställts av tekniska nämnden i rapporterna som beskrivs ovan.4

3
4

Se bilaga Stadsplanering och Fastigheter.
Se bilaga Skolvägar och trafik.
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18. Områdesbeskrivningar
I följande områdesbeskrivningar redovisas en sammanfattning av kommunens stadsplanering, förslag till förändrad skolstruktur, måltidsorganisation,
analys av elevtransporter och skolvägar och konsekvenser avseende fastigheter inklusive kök.
Mer information finns att läsa i bilagor för stadsplanering, skolvägar och trafik, fastigheter, elevtransporter, kompetensförsörjning, pedagogisk idé, måltidsorganisation
och ekonomi.

18.1 Bergnäset och Sörbyarna
Förslag till beslut
o
o
o

o

Elever i Klöverträskskolan går till skolan i Alvik fr.o.m. hösten 2016
Pedagogisk omsorg kan erbjudas för barn i fritidshemsålder i Klöverträsk fr.o.m. hösten 2016.
Ny f-6- skola för ca 400-450 elever med tillhörande utemiljö byggs i
anslutning till Bergskolan för elever från Mandaskolan och Hedskolan,
klar 2023
Mandaskolan anpassas till förskola med 6-8 avd. Förskoleverksamhet i
Klippans förskola överförs till Mandaskolans förskola 2024

Bergnäset med Sörbyarna är ett geografiskt stort område med tätort och
landsbygd.
De större projekt som möjliggör ett tillskott av bostäder inom området, under
de kommande tio åren är i Kallax med omnejd där bostadsbeståndet ökar
med ett antal småhusetableringar vilka tillkommer på initiativ av enskilda
intressen, vilket är svårt för kommunen att styra.
I Antnäs förväntas ingen större tillväxt inom de kommande tio åren på grund
av kapacitetsbrist i VA-nätet. På längre sikt kommer dock byn att växa då
efterfrågan på bostäder i området är stor och Antnäs är en av kommunens
samlande byar i vision 2050.
Nybyggnation av f–6-skola med tillhörande utemiljö för ca 400–450 elever
föreslås i anslutning till Bergskolan. Elever från Hedskolan och Mandaskolan
går till den nya skolan 2023.
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Barn- och utbildnings-förvaltningen säger upp lokalkontrakt för Hedskolan
och lokalen övergår till lokalbank.
Hedskolan är belägen i ett villaområde och området är utsatt för buller från
flygtrafik. Skolområdet är planlagt för allmänt ändamål och kommunen äger
mark i anslutning till skolfastigheten. Lämplig alternativ användning för
skolområdet kan exempelvis vara någon typ av icke störande verksamhet.
Dess lämplighet för detta eller andra ändamål bör utredas i en detaljplan.
Mandaskolan föreslås bli förskola med 6–8 avdelningar, och förskoleverksamheten vid Klippans förskola föreslås överföras till Mandaskolans förskola
2024. Klippans förskolelokal (lägenheter) sägs upp och återlämnas till
Lulebo.
Behov av fortsatt utredning av Bergskolans kökskapacitet samt skolrestaurangyta. Självservering och buffélösning i skolrestaurangen skall vara vägledande. Mandaskolan saknar idag kök och därför behöver kökskapaciteten
utredas.
Elever vid Klöverträskskolan föreslås gå till Alviksskolan fr.o.m. hösten 2016.
Bedömningen är att det finns kapacitet för eleverna från Klöverträsk i Alviksskolan, sporthallen i Antnäs och Alviksskolans kök.
I Klöverträsk finns idag en förskola i samma byggnad som den nuvarande
grundskolan med tillhörande fritidshemsverksamhet. Det finns därmed goda
förutsättningar att bedriva pedagogisk omsorg för barn i fritidshemsåldrar i
särskilda lokaler där samverkan kan ske med förskolan kring öppning,
stängning samt under lov.
Mot denna bakgrund föreslås det att pedagogisk omsorg för barn i fritidshemsåldrar erbjuds i Klöverträsk före och efter skoldagens slut i lokaler i anslutning till bygdens förskola. Transport till och från skolan ordnas vid behov.
I den föreslagna skolstrukturen överförs elever från Klöverträskskolan f-6 till
Alviksskolan f-6, totalt 45 elever. Av dessa 45 elever får 38 rätt till kostnadsfri
skolskjuts. Längsta avståndet mellan bostad och skola blir 26,1 km, restiden
blir ca 30 minuter. (I dag har 19 elever av 45 rätt till kostnadsfri skolskjuts. Detta
innebär en ökning av 19 elever som får skolskjuts i området).
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Elever från Hedskolan och Mandaskolan går till nybyggd skola intill Bergskolan, totalt 331 elever. Hedskolan har 172 elever av dessa elever har 38 rätt
till kostnadsfri skolskjuts till den nya Bergskolan f-6. Längsta avståndet mellan bostad och skola blir 9,8 km, restiden blir ca 20 minuter.
(I dag har 38 elever av 172 rätt till kostnadsfri skolskjuts. Detta innebär ingen förändring av antalet elever som har skolskjuts i området. Längsta avståndet är 5,8 km
och längsta restiden är 15 minuter).
Mandaskolan har 159 elever, av dessa elever har ingen rätt till kostnadsfri
skolskjuts till den nya Bergskolan f-6. (I dag har ingen av dessa 159 elever rätt
till kostnadsfri skolskjuts. Förslaget innebär ingen förändring av antalet elever som
har skolskjuts i området.)
Bodens kommun har aktualiserat frågan om samverkan mellan skolan i Unbyn och Avanskolan.
Från befintlig struktur till förslag till förändrad struktur
Grundskolan idag
Bergskolan 7-9
Hedskolan f-6
Mandaskolan f-6
Sörbyarna
Antnässkolan f-6
Alviksskolan f-6
Avanskolan f-6
Ersnässkolan f-6
Klöverträskskolan f-6
Måttsundsskolan f-6
Förskolan idag
Klippan
Stenåsen
Bergstaden
Sörbyarna
Avan
Alvik
Antnäs
Heden
Klöverträsk
Måttsund
Ersnäs
Bälinge

Grundskolan i underlag
Bergskolan 7-9
Bergskolan f-6
Hedskolan f-6
Mandaskolan f-6
Sörbyarna
Antnässkolan f-6
Alviksskolan f-6
Avanskolan f-6
Ersnässkolan f-6
Klöverträskskolan f-6
Måttsundsskolan f-6

Grundskolan enligt förslag
Bergskolan 7-9
Bergskolan f-6
Hedskolan f-6
Mandaskolan f-6
Sörbyarna
Antnässkolan f-6
Alviksskolan f-6
Avanskolan f-6
Ersnässkolan f-6
Klöverträskskolan f-6
Måttsundsskolan f-6

Förskolan i underlag
Klippan
Stenåsen
Bergstaden
Mandaskolans förskola
Sörbyarna
Avan
Alvik
Antnäs
Heden
Klöverträsk
Måttsund
Ersnäs
Bälinge

Förskolan enligt förslag
Klippan
Stenåsen
Bergstaden
Mandaskolans förskola
Sörbyarna
Avan
Alvik
Antnäs
Heden
Klöverträsk
Måttsund
Ersnäs
Bälinge
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18.2 Gammelstad
Förslag till beslut
o

Ny f-6- skola för ca 450 – 500 elever byggs i anslutning till Stadsöskolan för
elever från Öhemsskolan, Mariebergsskolan och Kyrkbyskolan, klar 2021

Området består av Gammelstad och Rutvik. I Gammelstad finns kyrkstaden
som 1996 togs upp på Unescos World heritage List och har därmed utmärkelsen världsarv. Förvaltningsplanen anger: Förskolorna och skolorna i Luleå har
en viktig roll att axla som spridare av kunskap om världsarv i allmänhet och Gammelstads kyrkstad i synnerhet. Alla barn och elever i Luleås skolor bör därför
någon gång under sin skolgång komma i kontakt med världsarvet Gammelstads kyrkstad.
Kyrkbyns intressegrupp har lämnat in skrivelser och förslag till framtida
skolorganisation, handlingsid: 2015:3474.5
Förslaget till förändrad skolstruktur omfattar nybyggnation av en f-6-skola
för ca 450–500 elever med tillhörande utemiljö i anslutning till Stadsöskolan.
Elever från Öhemsskolan, Mariebergsskolan och Kyrkbyskolan, totalt ca 375400 elever går dit fr.o.m. hösten 2021. Behov av fortsatt utredning för utökad
lokalkapacitet för idrott.
Vid en förändrad skolstruktur kan det med fördel göras satsningar i nya
lokaler för att möta framtiden och därmed minimera underhållskostnaderna.
En fördel med nybyggda fastigheter är att de har en mycket lägre drift- och
underhållskostnad jämfört med äldre fastigheter.
En oförändrad skolstruktur innebär ökade investerings- och reinvesteringskostnader för större delen av skolans och förskolans kök (ca 100) men även
ökade drift- och underhållskostnader för kommunens fastigheter generellt.
Byggnation av skolan samt eventuell utökad idrottshall kan vara möjlig enligt gällande detaljplan, där skolområdet samt närliggande bollplan och för-

5

http://www.lulea.se/download/18.783904bb15121c2e25a13063/1449579009209/151129
+Kyrkbyns+intressef%C3%B6renings+f%C3%B6rslag+till+ny+skolstruktur+i+Gamme
lstad.pdf
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skola är planlagda för allmänt ändamål. Kommunen äger skolfastigheten
samt obebyggd yta planlagd för park/plantering som finns i området.
Mariebergsskolan ligger i utkanten av ett villaområde, varigenom infart till
skolan med bil sker i dagsläget. Området ligger ca en km från Stadsöns centrum och gränsar till bland annat en kyrka och en grönyta som är planlagd för
bostäder liknande dem på Prositgränd. Kommunen äger skolfastigheten
samt även mark i anslutning till denna. Området kan eventuellt vara lämpligt för bostadsbebyggelse. Dess lämplighet för detta eller andra ändamål bör
utredas i en detaljplan.
Öhemsskolan ligger inne i ett villaområde, infart med bil sker genom detta.
Kommunen äger skolfastigheten och även angränsande gator samt grönområde. Skolområdet är planlagt för fristående bostadsbebyggelse i en
våning i gällande detaljplan. Skolområdet är omgivet av bostadshus samt ett
grönområde och är beläget ca en km från Stadsöns centrum. Kommunen äger
skolfastigheten och även angränsande gator samt grönområde. Området bör
vara lämpligt för bostadsbebyggelse vilket medges i gällande detaljplan.
Kyrkbyskolan ligger inom riksintresse för kulturmiljö och gränsar till världsarvet Gammelstads kyrkby. Byggnaderna passar väl in med omgivningen.
Kommunen äger skolfastigheten men kommunens markägande i anslutning
till fastigheten är begränsat till vägar. Möjlig framtida användning för området behöver utredas vidare.
Under förutsättning att beslut fattas enligt förslag, kommer Barn- och utbildningsförvaltningen att säga upp lokalkontrakten för Öhemsskolan, Mariebergsskolan och Kyrkbyskolan och lokalerna övergår till lokalbanken. I
dagsläget föreslås ingen förändring för Stadsöskolan årskurs 7–9.
Förslaget innebär att tre mottagningskök, (Mariebergsskolan, Öhemsskolan
och Kyrkbyskolan) sammanförs och möjliggör ett stort modernt tillagningskök för ca 700-1 000 portioner på Stadsöskolan. Behov av fortsatt utredning av kökskapacitet samt skolrestaurangyta. Självservering och buffélösning i skolrestaurangen skall vara vägledande.
Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med socialförvaltningen
och stadsbyggnadsförvaltningen under de senaste åren analyserat olika
verksamheters behov av lokaler i området i syfte att förbättra för verksamheterna och effektivisera lokalnyttjandet. Arbetet har resulterat i ett antal förändringar för förskolan och socialförvaltningens dagverksamheter.
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Genomförandet som pågår innebär en planerad nybyggnation av en förskola
på Ektjärn, klar 2017. Socialförvaltningen får tillgång till Jössagården för den
dagverksamhet som varit på Bäckhagens förskola och Bäckhagen får därmed
sex förskoleavdelningar. Mindre anpassningar av lokaler och kök på Bäckhagen krävs. Stadsöns förskola kommer att rivas pga. fastighetens undermåliga skick. Magnetens förskolemoduler sägs upp och återlämnas till leverantören.
I den föreslagna skolstrukturen överförs elever från Kyrkbyskolan, Mariebergsskolan och Öhemsskolan till Stadsöskolan f-6, totalt 288 elever. Samtidigt föreslås elever i åk 6 från Rutvik att överföras till Rutviksskolan, vilket
innebär att 21 elever inte längre behöver åka skolskjuts. Totalt antal elever
som kommer från Kyrkbyskolan, Mariebergsskolan och Öhemsskolan är 288
och av dessa får 11 rätt till kostnadsfri skolskjuts. Behovet av skolskjuts upphör för 21 elever i åk 6 det år det finns utrymme i Rutvikskolan. Längsta avståndet för berörda elever mellan bostad och skola blir 2,15 km och längsta
restiden blir ca 10 minuter.
(I dag har ingen av dessa 288 elever rätt till kostnadsfri skolskjuts. Detta innebär en
ökning av 11 elever som har skolskjuts i området samtidigt som det minskar med 21
elever som tidigare åkt skolskjuts från Rutvik det år de åter finns plats för dem där.
Totalt innebär förslaget en minskning av antalet skolskjutsar med 10 elever. Längsta
avståndet idag är 6 km och längsta restiden ca 10 minuter. Dessa resor upphör enligt
förslaget och minskar den längsta sträckan i området).
Från befintlig struktur till förslag till förändrad struktur
Grundskolan idag
Öhemsskolan f–3
Mariebergsskolan f–3
Kyrkbyskolan f–6
Stadsöskolan 4–9
Rutviksskolan f-5
Förskolan idag
Stadsön
Magneten
Igelkotten
Bäckhagen
Kyrkbyn
Rutvik

Grundskolan i underlag
Öhemsskolan f–3
Mariebergsskolan f–3
Kyrkbyskolan f–6
Stadsöskolan 7–9
Stadsöskolan f–6
Rutviksskolan f-6
Förskolan i underlag
Stadsön
Magneten
Igelkotten
Bäckhagen
Kyrkbyn
Rutvik
Ektjärn

Grundskolan enligt förslag
Öhemsskolan f–3
Mariebergsskolan f–3
Kyrkbyskolan f–6
Stadsöskolan 7–9
Stadsöskolan f–6
Rutviksskolan f-6
Förskolan enligt förslag
Stadsön
Magneten
Igelkotten
Bäckhagen
Kyrkbyn
Rutvik
Ektjärn
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18.3 Råneå
Förslag till beslut
o

Elever från Vitåskolan går till Råneskolan f–9 med ca 400 elever fr.o.m.
hösten 2016.
Under de kommande 10 åren förväntas inga större bostadsprojekt inom omo Pedagogisk omsorg kan erbjudas för barn i fritidshemsålder i Jämtön
rådet. Arbetet med utvecklingsplan för Råneå med omland är påbörjad.
och Vitå fr.o.m. hösten 2016.
Elever från Vitåskolan föreslås fr.o.m. hösten 2016 gå till Råneskolan f-9, som
därmed får ca 400 elever. Bedömningen är att Råneskolan har kapacitet i såväl skollokaler, sporthall som kök för att ta emot fler elever.
Vid en förändring av Vitåskolans verksamhet finns behov av att utreda förskolans placering i Vitå och om förskolans verksamhet med fördel kan inrymmas i skolans lokal. Skolans lokal och kök har högre standard än förskolans lokal och kök som har behov av renovering.
Ingen detaljplan finns för Vitå skolområde, vilket eventuellt behövs för ändrad användning. Skolan är belägen i en ansamling av hus utefter väg 691 som
går genom byn. Kommunen äger relativt mycket mark i anslutning till skolfastigheten. Alternativ framtida användning för skolfastigheten kan bli svår
att finna då efterfrågan på bostäder och mark för arbetsplatser i området är
liten.
Förskolan i Vitå är lokaliserad i separat byggnad i anslutning till nuvarande
grundskola. I förskolebyggnaden finns idag verksamhet motsvarande barn i
fritidshemsåldrar. I Jämtön är förskolan lokaliserad i Folkets hus, där också
fritidshemsverksamheten finns.
Det finns därmed goda förutsättningar att bedriva pedagogisk omsorg för
barn i fritidshemsåldrar i särskilda lokaler där samverkan kan ske med förskolan kring öppning, stängning och under lov. Mot denna bakgrund föreslås att pedagogisk omsorg för barn i fritidshemsåldrar erbjuds i Vitå och
Jämtön före och efter skoldagens slut i lokaler i anslutning till bygdens förskola. Transport till och från skolan ordnas vid behov.
I den föreslagna skolstrukturen överförs elever från Vitåskolan f-6 till Råneskolan f-6, totalt 48 elever. Av dessa 48 elever får 48 rätt till kostnadsfri skolskjuts. Längsta avståndet mellan bostad och skola blir 33,2 km. Restiden blir
ca 50 minuter. Här pågår samtal med trafikbolagen för att ändra linjesträckningen så att restiden kan kortas.
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(I dag har 41 elever av 48 rätt till kostnadsfri skolskjuts. Detta innebär en ökning av
7 elever som får skolskjuts i området. Längsta avståndet är 17,7 km och längsta restiden är 25 minuter).
Från befintlig struktur till förslag till förändrad struktur
Grundskolan idag
Persöskolan f–6
Vitåskolan f–6
Råneskolan f-9
Förskolan idag
Persön
Ängesbyn
Jämtön
Vitå
Älven
Renfanan

Grundskolan i underlag
Persöskolan f–6
Vitåskolan f–6
Råneskolan f-9
Förskolan i underlag
Persön
Ängesbyn
Jämtön
Vitå
Älven
Renfanan

Grundskolan enligt förslag
Persöskolan f–6
Vitåskolan f–6
Råneskolan f-9
Förskolan enligt förslag
Persön
Ängesbyn
Jämtön
Vitå
Älven
Renfanan
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18.4 Sunderbyn
Förslag till beslut
o
o
o

Hemängsskolan får utökade ytor för att klara ca 400 elever. Elever från
Kläppenskolan f-5 går till Hemängsskolan från hösten 2017.
Samtliga elever i år 6 i Sunderbyn går till Kråkbergsskolan som blir en
6–9-skola för ca 240 elever från 2017.
Kläppenskolan byggs om och byggs ut till förskola 6–8 avdelningar.
Förskoleverksamhet på Kläppbacken, Arealen och Lantmätaren överförs
till Kläppenskolans förskola fr.o.m. hösten 2018. Moduler återlämnas
2018. Ersätter tidigare beslut.

Området består av Norra och Södra Sunderbyn. Under de kommande tio
åren förväntas inga större bostadsprojekt inom området. En framtida expansion av Sunderbyn mot Boden kan bli aktuell, men i dagsläget finns begränsningar i VA-kapacitet.
Sunderbyns intressegrupp har lämnat in skrivelser och förslag till framtida
skolorganisation. Handlingsid: 2015:3558.6
Förslaget till förändrad skolstruktur i Sunderbyn innebär att elever från
Kläppenskolan f–5 går till Hemängsskolan från hösten 2017. Hemängsskolan
har behov av utökade lokaler för att inrymma ca 400 elever. Behov av fortsatt
utredning av kökskapacitet samt skolrestaurangyta på Hemängsskolan.
Självservering och buffélösning i skolrestaurangen skall vara vägledande.
Förslaget innebär också att samtliga elever i år 6 i Sunderbyn går i Kråkbergsskolan som därmed får ca 240 elever.
Kläppenskolan anpassas till förskola motsvarande 6-8 avdelningar med viss
utbyggnad. Förskoleverksamhet på Kläppbacken (moduler), Arealen och
Lantmätaren överförs till Kläppens förskola fr.o.m. hösten 2018. Tre små förskolekök, Arealen, Lantmätaren och Kläppbackens förskola, sammanförs till
ett befintligt kök med tillräcklig kapacitet i Kläppens förskola, f.d. Kläppenskolan.

6

http://www.lulea.se/download/18.783904bb15121c2e25a13066/1449579009693/151130
+Sunderbyns_forslag_inkl_bilagor.pdf
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Under förutsättning att beslut fattas enligt förslag, kommer Barn- och utbildningsförvaltningen att säga upp lokalkontrakten för Arealen, Lantmätaren,
som övergår till lokalbanken för vidare utredning. Kläppbackens förskolemoduler återlämnas till leverantören 2018.
I den föreslagna skolstrukturen överförs elever från Kläppenskolan f-5 till
Hemängsskolan f-5. Årskurs 6 går till Kråkbergsskolan 6-9. Av dessa 443 elever har 68 rätt till kostnadsfri skolskjuts. Längsta avståndet mellan bostad
och skola blir 9,4 km och den längsta restiden blir ca 20 minuter.
(I dag har 34 elever av 443 rätt till kostnadsfri skolskjuts. Detta innebär en ökning
av 34 elever som får skolskjuts i området. Längsta avståndet är 7,6 km och längsta
restiden är 30 minuter).
Från befintlig struktur till förslag till förändrad struktur
Grundskolan idag
Kläppenskolan F–5
Hemängsskolan F–6
Kråkbergsskolan 6-9
Förskolan idag
Arealen
Lantmätaren
Storskiftet
Hammaren
Kläppbacken

Grundskolan i underlag
Kläppenskolan f–5
Hemängsskolan f–6
Kråkbergsskolan f-6
Förskolan i underlag
Arealen
Lantmätaren
Storskiftet
Hammaren
Kläppbacken
Kläppenskolans förskola

Grundskolan enligt förslag
Kläppenskolan f–5
Hemängsskolan f–5
Kråkbergsskolan 6-9
Förskolan enligt förslag
Arealen
Lantmätaren
Storskiftet
Hammaren
Kläppbacken
Kläppenskolans förskola
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18.5 Örnäset
Förslag till beslut
o
o
o
o

Elever från Svartöstadsskolan f–6 går till Örnässkolan (ca 400 elever) f-9
fr.o.m. hösten 2016.
Anpassning av Berget (på Furuparksskolan) till förskola 5-6 avdelningar
2017-2018.
Om-/tillbyggnad av Haga och Knöppelåsens förskolor, 6–8 avdelningar
2018-2019.
Förskoleverksamhet på Lövskatan, Skurholmen, Stubben och Ur och skur
Tallroten överförs till Berget alternativt Haga/Knöppelåsens förskolor.

Inom Örnäsets upptagningsområde sker stora förändringar idag och i framtiden. Utveckling av stadsdelen Kronan pågår, fler bostäder planeras för Lulsundsberget, Svartöberget och Lövskatan.
Förslaget innebär att elever från Svartöstadsskolan fr.o.m. hösten 2016 går till
Örnässkolan, som därmed får ca 230 elever i f–6. Örnässkolans 7–9-elever
bedöms uppgå till 200–250 elever, bland annat beroende på antal elever som
valt annan skola. Örnässkolan har idag kapacitet för fler elever, men har behov av renovering.
Örnässkolans skolområde gränsar till Svartövägen, ett antal flerbostadshus,
ett villaområde samt ett grönområde. Kommunen äger skolfastigheten samt
obebyggd yta planlagd för park/plantering som finns i området. Behov av
framtida utbyggnad kan vara möjlig men kommer att kräva en ny detaljplan,
elevernas tillgång till friytor behöver också särskilt beaktas vid vidare utredning.
Svartöstadsskolan som byggnad är inte funktionell som skollokal och köket
har stora brister. Med anledning av att fastigheten är Q-märkt är det svårt att
tillgodose krav på tillgänglighet, arbetsmiljö och funktionalitet, hiss får inte
monteras.
Svartöstadsskolans skolområde är planlagt för allmänt ändamål med högst
två våningar. Området ligger inom riksintresse för kulturmiljö och byggnaden har visst skydd mot förvanskningar i gällande detaljplan. Skolområdet
gränsar till bostadsbebyggelse samt SSAB-hallen. Området ligger riskzonen
för höga bullernivåer från SSAB. Kommunen äger skolfastigheten och även
angränsande gator samt grönområde.
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Alternativ framtida användning för skolfastigheten kan bli svår att finna då
möjligheterna begränsas av skyddsbestämmelser samt bullerstörning.
Under förutsättning att beslut fattas enligt förslag, kommer Barn- och utbildningsförvaltningen att säga upp lokalkontrakt för Svartöstadsskolan och
lokalen övergår då till lokalbanken.
När Tallkronanskolan blir klar 2017, preliminärt, kommer elever från Furuparksskolan att få Tallkronanskolan som placeringsskola. Berget (en fristående byggnad på Furuparksskolan) återanpassas till förskola med sex avdelningar. Haga och Knöppelåsens förskolor byggs ihop och byggs ut och
kommer att ha 6-8 avdelningar.
Förskoleverksamhet på Lövskatan, Skurholmen, Stubben samt Ur och skur
Tallroten överförs till Berget alternativt Haga/Knöppelåsens förskolor. I Bergets och Haga/Knöppelåsens förskolor kommer det att finnas lunchbuffé.
Under förutsättning att beslut fattas enligt förslag, kommer Barn- och utbildningsförvaltningen att säga upp lokalkontrakten för Lövskatan, Skurholmen,
Stubben samt Ur och skur Tallroten och lokalerna övergår till lokalbanken.
Det pågår en övergripande utredning gällande kostproduktion i Luleå kommun, vilket kan påverka Örnässkolan som produktionskök. Örnässkolans
kök producerar idag ca 800-900 portioner per skoldag till flera av kommunens skolor, men köket är i behov av omfattande renoveringar. Svartöstadsskolan har idag ett serveringskök med påtalade arbetsmiljöproblem som är
svåra, om inte omöjliga, att åtgärda då fastigheten är Q-märkt.
I den föreslagna skolstrukturen överförs elever från Svartöstadsskolan f-6 till
Örnässkolan f-6, totalt 81 elever. Av dessa 81 elever får 31 rätt till kostnadsfri
skolskjuts. Längsta avståndet mellan bostad och skola blir 2,9 km. Restiden
blir ca 10 minuter.
(I dag har ingen av dessa 81 elever rätt till kostnadsfri skolskjuts. Detta innebär en
ökning av 31 elever som har skolskjuts i området).
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Från befintlig struktur till förslag till förändrad struktur
Grundskolan idag

Grundskolan i underlag

Örnässkolan f-9
Furuparksskolan f-6
Svartöstadsskolan f-6

Örnässkolan f-9
Furuparksskolan f-6
Svartöstadsskolan f-6
Tallkronanskolan f-6
Förskolan i underlag
Skurholmen
Stubben
Lövskatan
Haga/Knöppelåsen
Berget
Burströmska
Bergsprängaren
Svartöstaden
Ur och skur Tallroten
Spira
Åran

Förskolan idag
Skurholmen
Stubben
Lövskatan
Haga
Knöppelåsen
Burströmska
Bergsprängaren
Ur o skur Tallroten
Svartöstaden
Spira
Åran

Grundskolan enligt förslag
Örnässkolan f–9
Furuparksskolan f–6
Svartöstadsskolan f–6
Tallkronanskolan f-6
Förskolan enligt förslag
Skurholmen
Stubben
Lövskatan
Haga/Knöppelåsen
Berget
Burströmska
Bergsprängaren
Svartöstaden
Ur och skur Tallroten
Spira
Åran
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18.6 Områden att fortsätta utreda
Centrum
o

7–9-skola i centrum planeras för ca 500–700 elever, klar 2025.

För områdena Björkskatan, Hertsön, Centrum och Notviken avser Barn- och
utbildningsförvaltningen fortsätta utreda den framtida skolstrukturen.
Kommunens expansion kommer att påverka dessa områden utifrån pågående planarbeten. Några exempel är Hertsöheden, Dalsbo, Hällbacken, Munkeberg strand, fördjupad översiktsplan i Bensbyn och förtätning på centrumhalvön.
Residensskolan 7–9 har sina lokaler i gymnasiebyn. Tillväxten i centrum,
kommunens befolkningsökning och ett ökat antal ensamkommande barn
medför att både Residensskolan och gymnasiet behöver utökad lokalyta.
Kommunens bedömning är att det finns behov av en ny skola och sporthall i
centrum.
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