Remissinstans: Gammelstad Kyrkbyns intresseförening
Kommentarer på inkommen remiss:
Utbildningsperspektivet
Intentionen med Framtidens skola är att samla resurser och kompetenser i ett sammanhang.
Det är inte ”storskolor” som är målet. Den lilla skolan kommer till ett sammanhang som ger
utökade möjligheter för varje elev till goda relationer, trygghet och trivsel. Varje rektor ges
förutsättningar till att uppfylla Skollagens krav, så att varje elevs rätt till utbildning och stöd
efter behov tillgodoses. Det är det nära och tillgängliga stödet som gör skillnad. Skickliga
lärare som arbetar tillsammans skapar stabilitet, ger stöd till varandra och lär tillsammans.
Allt för en bättre skola där elever möter vuxna med många kompetenser.
En förändrad struktur leder till att skolkulturer möts och berikar varandra. En
framgångsfaktor vid genomförande är en hög grad av delaktighet och tillvaratagande av
olika kompetenser. Förvaltningsledningen tar därmed ansvar för att skolledare ges de bästa
förutsättningar för genomförandefasen.
Oförändrad skolstruktur innebär stora organisatoriska utmaningar och medför svårigheter
att rekrytera och behålla legitimerade och behöriga lärare. Enheter med färre elever och
därmed färre medarbetare innebär en skörare organisation. Risk för ökad segregation och
minskad likvärdighet.
Det är av vikt att skapa små miljöer i den stora. Lärmiljöernas utformning och organisation
är viktig för upplevelsen av en liten enhet i den stora skolan. Miljön anpassas till allas
olikheter så att den blir tillgänglig för alla. En genomtänkt organisation som bidrar till att
skapa en lugn och trygg miljö för eleverna är positivt för lärandet. En sammanhållen
skolstruktur ger goda förutsättningar för flexibla lek- och lärmiljöer både inom och utomhus,
goda förutsättningar för lek, samspel och lärande samt mångfald vad gäller arbetssätt,
uttryckssätt och material.
Den egna skolans främjande arbete inom elevhälsa är prioriterat med friskfaktorer i fokus.
En trygg miljö med tillgång till fler vuxna kan bekräfta och hjälpa barnen att utvecklas i sitt
lärande. Ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen gynnar alla elever i skolan. Det är
viktigt att inbjuda eleverna till delaktighet, för att de ska kunna påverka sin skola. Både när
det gäller miljön och den dagliga verksamheten.

Ekonomi
– Remissunderlaget innehåller uppenbart felaktiga framtida hyreskostnader för Kyrkbyskolan
Svar:
Redovisade kostnader baseras på kommunens erfarenhetsvärden från tidigare åtgärder för
denna typ av ombyggnad av kök samt principer för beräkning av internhyra. Se bilaga 1
”Underhållsmedel kopplat till internhyran och reinvestering” med specifikation av
investeringsutgifter.

Stadsplanering Fastigheter Trafik och skolvägar
2. En stängning av Kyrkbyskolan hotar den levande kyrkstaden Skolan ligger i vårt världsarv. Den
levande kyrkstaden behöver sin skola. Samtliga av världsarvets styrdokument framhåller vikten av
utbildning. Kyrkbyskolan är en världsarvsskola och Kyrkbyskolans elever är världsarvets framtida
ambassadörer. Att ens föreslå att stänga Kyrkbyskolan utan att först utreda de kortsiktiga och
långsiktiga konsekvenserna för världsarvet går emot kraven och reglerna i styrdokumenten för
världsarvet. En stängning av skolan är en sådan förändring av världsarvets värden, vars långsiktiga
och kortsiktiga konsekvenser måste utredas.
En levande Kyrkby är en väldigt viktig fråga för kommunen, men varken i motiveringen till
utnämnande av världsarvet eller i förvaltningsplanen för Gammelstads kyrkstad nämns just
skolverksamheten vid Kyrkbyskolan som ett av de värden som bör bevaras eller utvecklas.
3. Den farliga skolvägen omöjliggör en säker skoltransport för barn under 12 år. Mariebergsvägen är
redan idag en av Luleås mest trafikerade genomfartsleder med en skyltad hastighet på 50 km/h. Vid de
tidpunkter som skolbarnen ska passera vägen i samma plan som bilarna så är trafiken som intensivast.
En stängning av Mariebergsskolan kommer säkert dessutom bidra till att trafiken ökar när föräldrar
måste skjutsa sina barn till den nya skolan på Stadsön. Passagen över Mariebergsvägen behöver
byggas om till en kostnad av cirka 15 000 000 SEK, för att bli planskild, innan den kan betraktas som
säker skolväg. Remissunderlagets rapport nämner endast några farliga punkter på skolvägen och
missar helt den överlägset farligaste punkten på sträckan, passagen över Mariebergsvägen.
Remissunderlaget måste svara på hur barn boende i Kyrkbyn under 12 år (f-6) på ett säkert sätt ska
kunna transportera sig till den planerade nya skolan på Stadsön. Idag är skolvägen oacceptabelt farlig.
”Barns skolvägar är inte bara en transportsträcka, utan är också deras lekvägar” (Björklid 1992).
Tänker sig utredningen att barnen från Kyrkbyn ska stanna och leka på refugen som skiljer körfälten
på Mariebergsvägen? Är det en lämplig lekväg när stressade morgonpendlare tävlar om vem som ska
hinna först ut ur rondellen? I dåligt sikt? I 50 km/h? Vi tror inte att någon förälder från Kyrkbyn
kommer låta sina barn passera Mariebergsvägen på egen hand. Särskilt inte under morgonrusningen.
Vad gäller skolvägen till Stadsöskolan hänvisar vi till s. 30 i delrapport – Stadsplanering,
fastigheter/investering, skolvägar och trafik. Refugen vid Mariebergsvägen är inte lämplig
för lek. Det finns dock gott om utrymmen för lek resterande del av skolvägen.
Riskbedömning
I remissunderlagets rapport ”Riskbedömning” anges under rubriken ”Risker identifierade i
delprojekt samhällsplanering och fastigheter” att det finns en hög ”Risk att det inte finns
investeringsmedel till de trafiksäkerhetshöjande åtgärder som behövs.”1
Svar: Respektive delprojektgrupp ska omhänderta arbetet med att ta fram handlingsplaner för de
identifierade riskerna. De ansvara även för det fortsatta arbetet med implementering och uppföljning
av de handlingsplaner som upprättas.
I remissunderlagets rapport ”Riskbedömning” anges under rubriken ”Risker identifierade i
delprojekt samhällsplanering och fastigheter” att en stängning av Kyrkbyskolan medför en

hög risk. ”Kyrkbyskolan ligger exempelvis i direkt anslutning till världsarvet och detta är mycket
viktigt att ta hänsyn till om skolan flyttar från denna byggnad. För att säkerställa att byggnaderna
även i framtiden används på ett ändamålsenligt sätt ska en handlingsplan utarbetas för att hitta andra
användningsområden för byggnaderna.”
Svar: Respektive delprojektgrupp ska omhänderta arbetet med att ta fram handlingsplaner för de
identifierade riskerna. De ansvara även för det fortsatta arbetet med implementering och uppföljning
av de handlingsplaner som upprättas.

Remissinstans: Gammelstad Lärare Kyrkbyskolan
Kommentarer på inkommen remiss:
Utbildningsperspektivet
Intentionen med Framtidens skola är att samla resurser och kompetenser i ett sammanhang.
Det är inte ”storskolor” som är målet. Den lilla skolan kommer till ett sammanhang som ger
utökade möjligheter för varje elev till goda relationer, trygghet och trivsel. Varje rektor ges
förutsättningar till att uppfylla Skollagens krav, så att varje elevs rätt till utbildning och stöd
efter behov tillgodoses. Det är det nära och tillgängliga stödet som gör skillnad. Skickliga
lärare som arbetar tillsammans skapar stabilitet, ger stöd till varandra och lär tillsammans.
Allt för en bättre skola där elever möter vuxna med många kompetenser.
En förändrad struktur leder till att skolkulturer möts och berikar varandra. En
framgångsfaktor vid genomförande är en hög grad av delaktighet och tillvaratagande av
olika kompetenser. Förvaltningsledningen tar därmed ansvar för att skolledare ges de bästa
förutsättningar för genomförandefasen.
Oförändrad skolstruktur innebär stora organisatoriska utmaningar och medför svårigheter
att rekrytera och behålla legitimerade och behöriga lärare. Enheter med färre elever och
därmed färre medarbetare innebär en skörare organisation. Risk för ökad segregation och
minskad likvärdighet.
Det är av vikt att skapa små miljöer i den stora. Lärmiljöernas utformning och organisation
är viktig för upplevelsen av en liten enhet i den stora skolan. Miljön anpassas till allas
olikheter så att den blir tillgänglig för alla. En genomtänkt organisation som bidrar till att
skapa en lugn och trygg miljö för eleverna är positivt för lärandet. En sammanhållen
skolstruktur ger goda förutsättningar för flexibla lek- och lärmiljöer både inom och utomhus,
goda förutsättningar för lek, samspel och lärande samt mångfald vad gäller arbetssätt,
uttryckssätt och material.
Den egna skolans främjande arbete inom elevhälsa är prioriterat med friskfaktorer i fokus.
En trygg miljö med tillgång till fler vuxna kan bekräfta och hjälpa barnen att utvecklas i sitt
lärande. Ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen gynnar alla elever i skolan. Det är
viktigt att inbjuda eleverna till delaktighet, för att de ska kunna påverka sin skola. Både när
det gäller miljön och den dagliga verksamheten.

Stadsplanering Fastigheter Trafik och skolvägar
Vi tycker att en skola ska finnas för att det ska vara ett levande världsarv i Kyrkbyn. Eleverna som går
här blir ambassadörer därför att de bor, lever och arbetar aktivt med världsarvet i skolan.
En levande Kyrkby är en väldigt viktig fråga för kommunen, men varken i motiveringen till
utnämnande av världsarvet eller i förvaltningsplanen för Gammelstads kyrkstad nämns
skolverksamheten vid Kyrkbyskolan som ett av de värden som bör bevaras eller utvecklas.

Remissinstans: Gammelstad Mariebergsskolan
Kommentarer på inkommen remiss:
Utbildningsperspektivet
Intentionen med Framtidens skola är att samla resurser och kompetenser i ett sammanhang.
Det är inte ”storskolor” som är målet. Den lilla skolan kommer till ett sammanhang som ger
utökade möjligheter för varje elev till goda relationer, trygghet och trivsel. Varje rektor ges
förutsättningar till att uppfylla Skollagens krav, så att varje elevs rätt till utbildning och stöd
efter behov tillgodoses. Det är det nära och tillgängliga stödet som gör skillnad. Skickliga
lärare som arbetar tillsammans skapar stabilitet, ger stöd till varandra och lär tillsammans.
Allt för en bättre skola där elever möter vuxna med många kompetenser.
En förändrad struktur leder till att skolkulturer möts och berikar varandra. En
framgångsfaktor vid genomförande är en hög grad av delaktighet och tillvaratagande av
olika kompetenser. Förvaltningsledningen tar därmed ansvar för att skolledare ges de bästa
förutsättningar för genomförandefasen.
Oförändrad skolstruktur innebär stora organisatoriska utmaningar och medför svårigheter
att rekrytera och behålla legitimerade och behöriga lärare. Enheter med färre elever och
därmed färre medarbetare innebär en skörare organisation. Risk för ökad segregation och
minskad likvärdighet.
Det är av vikt att skapa små miljöer i den stora. Lärmiljöernas utformning och organisation
är viktig för upplevelsen av en liten enhet i den stora skolan. Miljön anpassas till allas
olikheter så att den blir tillgänglig för alla. En genomtänkt organisation som bidrar till att
skapa en lugn och trygg miljö för eleverna är positivt för lärandet. En sammanhållen
skolstruktur ger goda förutsättningar för flexibla lek- och lärmiljöer både inom och utomhus,
goda förutsättningar för lek, samspel och lärande samt mångfald vad gäller arbetssätt,
uttryckssätt och material.
Den egna skolans främjande arbete inom elevhälsa är prioriterat med friskfaktorer i fokus.
En trygg miljö med tillgång till fler vuxna kan bekräfta och hjälpa barnen att utvecklas i sitt
lärande. Ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen gynnar alla elever i skolan. Det är
viktigt att inbjuda eleverna till delaktighet, för att de ska kunna påverka sin skola. Både när
det gäller miljön och den dagliga verksamheten.

Remissinstans: Gammelstad Skolråd Kyrkbyn
Kommentarer på inkommen remiss:
Utbildningsperspektivet
Intentionen med Framtidens skola är att samla resurser och kompetenser i ett sammanhang.
Det är inte ”storskolor” som är målet. Den lilla skolan kommer till ett sammanhang som ger
utökade möjligheter för varje elev till goda relationer, trygghet och trivsel. Varje rektor ges
förutsättningar till att uppfylla Skollagens krav, så att varje elevs rätt till utbildning och stöd
efter behov tillgodoses. Det är det nära och tillgängliga stödet som gör skillnad. Skickliga
lärare som arbetar tillsammans skapar stabilitet, ger stöd till varandra och lär tillsammans.
Allt för en bättre skola där elever möter vuxna med många kompetenser.
En förändrad struktur leder till att skolkulturer möts och berikar varandra. En
framgångsfaktor vid genomförande är en hög grad av delaktighet och tillvaratagande av
olika kompetenser. Förvaltningsledningen tar därmed ansvar för att skolledare ges de bästa
förutsättningar för genomförandefasen.
Oförändrad skolstruktur innebär stora organisatoriska utmaningar och medför svårigheter
att rekrytera och behålla legitimerade och behöriga lärare. Enheter med färre elever och
därmed färre medarbetare innebär en skörare organisation. Risk för ökad segregation och
minskad likvärdighet.
Det är av vikt att skapa små miljöer i den stora. Lärmiljöernas utformning och organisation
är viktig för upplevelsen av en liten enhet i den stora skolan. Miljön anpassas till allas
olikheter så att den blir tillgänglig för alla. En genomtänkt organisation som bidrar till att
skapa en lugn och trygg miljö för eleverna är positivt för lärandet. En sammanhållen
skolstruktur ger goda förutsättningar för flexibla lek- och lärmiljöer både inom och utomhus,
goda förutsättningar för lek, samspel och lärande samt mångfald vad gäller arbetssätt,
uttryckssätt och material.
Den egna skolans främjande arbete inom elevhälsa är prioriterat med friskfaktorer i fokus.
En trygg miljö med tillgång till fler vuxna kan bekräfta och hjälpa barnen att utvecklas i sitt
lärande. Ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen gynnar alla elever i skolan. Det är
viktigt att inbjuda eleverna till delaktighet, för att de ska kunna påverka sin skola. Både när
det gäller miljön och den dagliga verksamheten.

Ekonomi
– De ekonomiska anledningarna som behandlas i rapporten gäller underhåll, driftkostnader och
kostnader för elevtransporter, I remissunderlaget Framtidens skola (s. 52) står det att satsningar på
nya lokaler ska minska driftskostnader då dessa nya lokaler har lägre drift och underhållskostnader
jämför med äldre byggnader Vad gäller drift och underhållskostnader för Kyrkbyskolan är hyran för
skolan relativt låg och kommer vara billigare än vad den nya skolan kommer att kosta. Skolan anses
vara i gott skick. Underhållskostnader är och kommer att vara aktuella. Detta kommer det även på sikt
att vara för den nybyggda skolan. Kommunens egen kalkyl visar på att det kommer att bli dyrare att
lägga ner skolan än att behålla den men beräkningar för hur det är möjligt är svåra att förstå.

Svar:
Redovisade kostnader baseras på kommunens erfarenhetsvärden från tidigare åtgärder för
denna typ av ombyggnad av kök samt principer för beräkning av internhyra. Se bilaga 1
”Underhållsmedel kopplat till internhyran och reinvestering” med specifikation av
investeringsutgifter.

Elevtransporter
Vad gäller kostnader för elevtransport sker idag transporter av eleven från Kyrkbyskolan till
Stadsöskolan när eleverna bland annat ska ha gymnastik. Om Kyrkbyskolan läggs ner kommer ett
flertal barn behövas få elevtransporter varje dag för att ta sig ner till den nya skolan. Enligt
beräkningarna i rapporten ska dock de resor som görs när de exempelvis ska idrotta minskas och
därmed även kostnaderna för dessa transporter minskas (Ibid s.4) Frågan är om resor vid idrott etc. är
fler än antalet resor med elevtransport som kommer att göras dagligen till och från hem och den nya
skolan?
Svar: De elever som får skolskjuts uppfyller kriterierna för skolskjuts enligt kommunens riktlinjer.
Uppfyller man avståndskravet för elever i förskoleklass till klass 3 längre än 2 km och klass 4 till klass
9 längre än 3 km har man rätt till skolskjuts. Eleverna i kyrkbyn uppfyller inte avståndsgränserna till
Stadsöskolan och ev. resor till idrott mm utgår när det finns inom skolans område.

Det som även är en faktor att ta ställning till är byggnation av säker väg för barnen till den nya skolan
och kostnaden för denna. Skolvägen idag utgör en risk för de barn som själva ska kunna transportera
sig till och från den nya skolan. I delrapporten riskbedömning (s. 3) anses risken som hög att det inte
ska finnas medel för de säkerhetshöjande insatserna t.ex. för nya skolvägar och vad händer då? Vi tror
att eleverna kommer att stanna längre på fritids pga. att de inte kan transportera sig själva hem från
skolan på grund av den osäkra och längre skolvägen.
Svar: Bedömning av säker skolväg görs individuellt och i respektive beslut finns underlag
kring Stadsbyggnadsförvaltningen SBF utredning säker skolväg som underlag där både
landsbygd och tätort är genomgången och sker uppdateringar kontinuerligt av detta
dokument av trafikingenjörerna på Stadsbyggnadsförvaltningen.

Riskbedömning
I delrapporten riskbedömning (s. 3) anses risken som hög att det inte ska finnas medel
för de säkerhetshöjande insatserna t.ex. för nya skolvägar och vad händer då?

Svar: Riskbedömningen som är genomförd i dagsläget för projektet är på övergripande nivå.
Arbetet med riskbedömningar ska fortgå utifrån ett verksamhetsperspektiv efter beslut i Barnoch utbildningsnämnden och Kommunfullmäktige och resultera i mer detaljerade
handlingsplaner. Riskbedömningar ska genomföras ute i verksamheterna och omhänderta de
specifika risker som berör enskilda områden.

Remissinstans: Gammelstad Skolråd, föräldraråd Mariebergsskolan
Kommentarer på inkommen remiss:
Utbildningsperspektivet
Intentionen med Framtidens skola är att samla resurser och kompetenser i ett sammanhang.
Det är inte ”storskolor” som är målet. Den lilla skolan kommer till ett sammanhang som ger
utökade möjligheter för varje elev till goda relationer, trygghet och trivsel. Varje rektor ges
förutsättningar till att uppfylla Skollagens krav, så att varje elevs rätt till utbildning och stöd
efter behov tillgodoses. Det är det nära och tillgängliga stödet som gör skillnad. Skickliga
lärare som arbetar tillsammans skapar stabilitet, ger stöd till varandra och lär tillsammans.
Allt för en bättre skola där elever möter vuxna med många kompetenser.
En förändrad struktur leder till att skolkulturer möts och berikar varandra. En
framgångsfaktor vid genomförande är en hög grad av delaktighet och tillvaratagande av
olika kompetenser. Förvaltningsledningen tar därmed ansvar för att skolledare ges de bästa
förutsättningar för genomförandefasen.
Oförändrad skolstruktur innebär stora organisatoriska utmaningar och medför svårigheter
att rekrytera och behålla legitimerade och behöriga lärare. Enheter med färre elever och
därmed färre medarbetare innebär en skörare organisation. Risk för ökad segregation och
minskad likvärdighet.
Det är av vikt att skapa små miljöer i den stora. Lärmiljöernas utformning och organisation
är viktig för upplevelsen av en liten enhet i den stora skolan. Miljön anpassas till allas
olikheter så att den blir tillgänglig för alla. En genomtänkt organisation som bidrar till att
skapa en lugn och trygg miljö för eleverna är positivt för lärandet. En sammanhållen
skolstruktur ger goda förutsättningar för flexibla lek- och lärmiljöer både inom och utomhus,
goda förutsättningar för lek, samspel och lärande samt mångfald vad gäller arbetssätt,
uttryckssätt och material.
Den egna skolans främjande arbete inom elevhälsa är prioriterat med friskfaktorer i fokus.
En trygg miljö med tillgång till fler vuxna kan bekräfta och hjälpa barnen att utvecklas i sitt
lärande. Ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen gynnar alla elever i skolan. Det är
viktigt att inbjuda eleverna till delaktighet, för att de ska kunna påverka sin skola. Både när
det gäller miljön och den dagliga verksamheten.

Måltidsorganisation
Likaså bör en egen matsal byggas för dessa elever för att undvika situationer såsom att
sexåringar äter tillsammans med högstadieelever. Totalt förväntas 700-1000 portioner mat
behöva serveras på hela skolan vilket antyder att en gemensam matsal kan komma att bli en
ganska kaotisk mötesplats.
Svar: Fortsatt utredning behövs om förändringarnas påverkan av kökskapacitet samt
skolrestaurangyta. Självservering och buffelösning i skolrestaurangen skall vara vägledande.
Det kostpolitiska programmet säger att luncher ska serveras mellan kl. 11:00-13:00.

Remissinstans: Gammelstad Skolrådet Rutviksskolan
Kommentarer på inkommen remiss:
Utbildningsperspektivet
Intentionen med Framtidens skola är att samla resurser och kompetenser i ett sammanhang.
Det är inte ”storskolor” som är målet. Den lilla skolan kommer till ett sammanhang som ger
utökade möjligheter för varje elev till goda relationer, trygghet och trivsel. Varje rektor ges
förutsättningar till att uppfylla Skollagens krav, så att varje elevs rätt till utbildning och stöd
efter behov tillgodoses. Det är det nära och tillgängliga stödet som gör skillnad. Skickliga
lärare som arbetar tillsammans skapar stabilitet, ger stöd till varandra och lär tillsammans.
Allt för en bättre skola där elever möter vuxna med många kompetenser.
En förändrad struktur leder till att skolkulturer möts och berikar varandra. En
framgångsfaktor vid genomförande är en hög grad av delaktighet och tillvaratagande av
olika kompetenser. Förvaltningsledningen tar därmed ansvar för att skolledare ges de bästa
förutsättningar för genomförandefasen.
Oförändrad skolstruktur innebär stora organisatoriska utmaningar och medför svårigheter
att rekrytera och behålla legitimerade och behöriga lärare. Enheter med färre elever och
därmed färre medarbetare innebär en skörare organisation. Risk för ökad segregation och
minskad likvärdighet.
Det är av vikt att skapa små miljöer i den stora. Lärmiljöernas utformning och organisation
är viktig för upplevelsen av en liten enhet i den stora skolan. Miljön anpassas till allas
olikheter så att den blir tillgänglig för alla. En genomtänkt organisation som bidrar till att
skapa en lugn och trygg miljö för eleverna är positivt för lärandet. En sammanhållen
skolstruktur ger goda förutsättningar för flexibla lek- och lärmiljöer både inom och utomhus,
goda förutsättningar för lek, samspel och lärande samt mångfald vad gäller arbetssätt,
uttryckssätt och material.
Den egna skolans främjande arbete inom elevhälsa är prioriterat med friskfaktorer i fokus.
En trygg miljö med tillgång till fler vuxna kan bekräfta och hjälpa barnen att utvecklas i sitt
lärande. Ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen gynnar alla elever i skolan. Det är
viktigt att inbjuda eleverna till delaktighet, för att de ska kunna påverka sin skola. Både när
det gäller miljön och den dagliga verksamheten.

Remissinstans: Gammelstad Öhemsskolan
Kommentarer på inkommen remiss:
Utbildningsperspektivet
Intentionen med Framtidens skola är att samla resurser och kompetenser i ett sammanhang.
Det är inte ”storskolor” som är målet. Den lilla skolan kommer till ett sammanhang som ger
utökade möjligheter för varje elev till goda relationer, trygghet och trivsel. Varje rektor ges
förutsättningar till att uppfylla Skollagens krav, så att varje elevs rätt till utbildning och stöd
efter behov tillgodoses. Det är det nära och tillgängliga stödet som gör skillnad. Skickliga
lärare som arbetar tillsammans skapar stabilitet, ger stöd till varandra och lär tillsammans.
Allt för en bättre skola där elever möter vuxna med många kompetenser.
En förändrad struktur leder till att skolkulturer möts och berikar varandra. En
framgångsfaktor vid genomförande är en hög grad av delaktighet och tillvaratagande av
olika kompetenser. Förvaltningsledningen tar därmed ansvar för att skolledare ges de bästa
förutsättningar för genomförandefasen.
Oförändrad skolstruktur innebär stora organisatoriska utmaningar och medför svårigheter
att rekrytera och behålla legitimerade och behöriga lärare. Enheter med färre elever och
därmed färre medarbetare innebär en skörare organisation. Risk för ökad segregation och
minskad likvärdighet.
Det är av vikt att skapa små miljöer i den stora. Lärmiljöernas utformning och organisation
är viktig för upplevelsen av en liten enhet i den stora skolan. Miljön anpassas till allas
olikheter så att den blir tillgänglig för alla. En genomtänkt organisation som bidrar till att
skapa en lugn och trygg miljö för eleverna är positivt för lärandet. En sammanhållen
skolstruktur ger goda förutsättningar för flexibla lek- och lärmiljöer både inom och utomhus,
goda förutsättningar för lek, samspel och lärande samt mångfald vad gäller arbetssätt,
uttryckssätt och material.
Den egna skolans främjande arbete inom elevhälsa är prioriterat med friskfaktorer i fokus.
En trygg miljö med tillgång till fler vuxna kan bekräfta och hjälpa barnen att utvecklas i sitt
lärande. Ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen gynnar alla elever i skolan. Det är
viktigt att inbjuda eleverna till delaktighet, för att de ska kunna påverka sin skola. Både när
det gäller miljön och den dagliga verksamheten.

Måltidsorganisation
– Matsal,

Stadsön? Fler elever använder lokalerna?

Svar: Fortsatt utredning behövs om förändringarnas påverkan av kökskapacitet samt
skolrestaurangyta. Självservering och buffelösning i skolrestaurangen skall vara vägledande.
Det kostpolitiska programmet säger att luncher ska serveras mellan kl. 11:00-13:00. (Se sidan
4-5 Delrapport Måltidsorganisation)

Remissinstans: Gammelstad Öhemsskolans skolråd
Kommentarer på inkommen remiss:
Utbildningsperspektivet
Intentionen med Framtidens skola är att samla resurser och kompetenser i ett sammanhang.
Det är inte ”storskolor” som är målet. Den lilla skolan kommer till ett sammanhang som ger
utökade möjligheter för varje elev till goda relationer, trygghet och trivsel. Varje rektor ges
förutsättningar till att uppfylla Skollagens krav, så att varje elevs rätt till utbildning och stöd
efter behov tillgodoses. Det är det nära och tillgängliga stödet som gör skillnad. Skickliga
lärare som arbetar tillsammans skapar stabilitet, ger stöd till varandra och lär tillsammans.
Allt för en bättre skola där elever möter vuxna med många kompetenser.
En förändrad struktur leder till att skolkulturer möts och berikar varandra. En
framgångsfaktor vid genomförande är en hög grad av delaktighet och tillvaratagande av
olika kompetenser. Förvaltningsledningen tar därmed ansvar för att skolledare ges de bästa
förutsättningar för genomförandefasen.
Oförändrad skolstruktur innebär stora organisatoriska utmaningar och medför svårigheter
att rekrytera och behålla legitimerade och behöriga lärare. Enheter med färre elever och
därmed färre medarbetare innebär en skörare organisation. Risk för ökad segregation och
minskad likvärdighet.
Det är av vikt att skapa små miljöer i den stora. Lärmiljöernas utformning och organisation
är viktig för upplevelsen av en liten enhet i den stora skolan. Miljön anpassas till allas
olikheter så att den blir tillgänglig för alla. En genomtänkt organisation som bidrar till att
skapa en lugn och trygg miljö för eleverna är positivt för lärandet. En sammanhållen
skolstruktur ger goda förutsättningar för flexibla lek- och lärmiljöer både inom och utomhus,
goda förutsättningar för lek, samspel och lärande samt mångfald vad gäller arbetssätt,
uttryckssätt och material.
Den egna skolans främjande arbete inom elevhälsa är prioriterat med friskfaktorer i fokus.
En trygg miljö med tillgång till fler vuxna kan bekräfta och hjälpa barnen att utvecklas i sitt
lärande. Ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen gynnar alla elever i skolan. Det är
viktigt att inbjuda eleverna till delaktighet, för att de ska kunna påverka sin skola. Både när
det gäller miljön och den dagliga verksamheten.

Ekonomi
– Stämmer statistiken med framtida elevantalet?
Svar:
Se även text remissen s 15: Svar JA utifrån fastställda planeringsparametrar. Prognoserna är
erfarenhetsmässigt tillförlitliga. Tas fram varje år och tar hänsyn till beslutade förändringar i
kommunen. Prognosen inkluderar dock inte aktuell flyktingsituation.

Måltidsorganisation
Egen matsal på nya skolan för matro och trygghet. Knappast rimligt att ytterligare 288 barn
ska äta i befintlig matsal, då måste sannolikt luncherna bli väldigt tidiga eller sena för att
matsalen ska räcka till.
Svar: Fortsatt utredning behövs om förändringarnas påverkan av kökskapacitet samt
skolrestaurangyta. Självservering och buffelösning i skolrestaurangen skall vara vägledande.
Det kostpolitiska programmet säger att luncher ska serveras mellan 11:00-13:00.
(Se sidan 4-5 Delrapport Måltidsorganisation)

Stadsplanering Fastigheter Trafik och skolvägar
Barnen ska inte behöva passera några bilvägar bl.a. Skiftesvägen, Gäddviksvägen samt Övägen.
Förslagsvis hastighetsdämpande åtgärder som farthinder, trafikljus men ännu bättre med gångtunnlar
Under ovan nämnda vägar.
När det gäller definitionen av säker skolväg, se s. 22 i delrapport – Stadsplanering,
fastigheter/investering, skolvägar och trafik.
Det blir ingen säker skolväg att passera Övägen. Trafikökning eftersom fler kommer att skjutsa sina
barn, i alla fall De yngre barnen.
När det gäller eventuell trafikökning som en följd av ny skola vid Stadsöskolan så kommer
sådana konsekvenser och åtgärder att utredas mer utförligt i ett senare skede, när den nya
skolans utformning ska fastställas. Vi ser i dagsläget inte att några olösliga problem kommer
att uppstå.

Remissinstans: Gammelstad Kyrkbyns intresseförening
Kommentarer på inkommen remiss:
Utbildningsperspektivet
Intentionen med Framtidens skola är att samla resurser och kompetenser i ett sammanhang.
Det är inte ”storskolor” som är målet. Den lilla skolan kommer till ett sammanhang som ger
utökade möjligheter för varje elev till goda relationer, trygghet och trivsel. Varje rektor ges
förutsättningar till att uppfylla Skollagens krav, så att varje elevs rätt till utbildning och stöd
efter behov tillgodoses. Det är det nära och tillgängliga stödet som gör skillnad. Skickliga
lärare som arbetar tillsammans skapar stabilitet, ger stöd till varandra och lär tillsammans.
Allt för en bättre skola där elever möter vuxna med många kompetenser.
En förändrad struktur leder till att skolkulturer möts och berikar varandra. En
framgångsfaktor vid genomförande är en hög grad av delaktighet och tillvaratagande av
olika kompetenser. Förvaltningsledningen tar därmed ansvar för att skolledare ges de bästa
förutsättningar för genomförandefasen.
Oförändrad skolstruktur innebär stora organisatoriska utmaningar och medför svårigheter
att rekrytera och behålla legitimerade och behöriga lärare. Enheter med färre elever och
därmed färre medarbetare innebär en skörare organisation. Risk för ökad segregation och
minskad likvärdighet.
Det är av vikt att skapa små miljöer i den stora. Lärmiljöernas utformning och organisation
är viktig för upplevelsen av en liten enhet i den stora skolan. Miljön anpassas till allas
olikheter så att den blir tillgänglig för alla. En genomtänkt organisation som bidrar till att
skapa en lugn och trygg miljö för eleverna är positivt för lärandet. En sammanhållen
skolstruktur ger goda förutsättningar för flexibla lek- och lärmiljöer både inom och utomhus,
goda förutsättningar för lek, samspel och lärande samt mångfald vad gäller arbetssätt,
uttryckssätt och material.
Den egna skolans främjande arbete inom elevhälsa är prioriterat med friskfaktorer i fokus.
En trygg miljö med tillgång till fler vuxna kan bekräfta och hjälpa barnen att utvecklas i sitt
lärande. Ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen gynnar alla elever i skolan. Det är
viktigt att inbjuda eleverna till delaktighet, för att de ska kunna påverka sin skola. Både när
det gäller miljön och den dagliga verksamheten.

Ekonomi
– Remissunderlaget innehåller uppenbart felaktiga framtida hyreskostnader för Kyrkbyskolan
Svar:
Redovisade kostnader baseras på kommunens erfarenhetsvärden från tidigare åtgärder för
denna typ av ombyggnad av kök samt principer för beräkning av internhyra. Se bilaga 1
”Underhållsmedel kopplat till internhyran och reinvestering” med specifikation av
investeringsutgifter.

Stadsplanering Fastigheter Trafik och skolvägar
2. En stängning av Kyrkbyskolan hotar den levande kyrkstaden Skolan ligger i vårt världsarv. Den
levande kyrkstaden behöver sin skola. Samtliga av världsarvets styrdokument framhåller vikten av
utbildning. Kyrkbyskolan är en världsarvsskola och Kyrkbyskolans elever är världsarvets framtida
ambassadörer. Att ens föreslå att stänga Kyrkbyskolan utan att först utreda de kortsiktiga och
långsiktiga konsekvenserna för världsarvet går emot kraven och reglerna i styrdokumenten för
världsarvet. En stängning av skolan är en sådan förändring av världsarvets värden, vars långsiktiga
och kortsiktiga konsekvenser måste utredas.
En levande Kyrkby är en väldigt viktig fråga för kommunen, men varken i motiveringen till
utnämnande av världsarvet eller i förvaltningsplanen för Gammelstads kyrkstad nämns just
skolverksamheten vid Kyrkbyskolan som ett av de värden som bör bevaras eller utvecklas.
3. Den farliga skolvägen omöjliggör en säker skoltransport för barn under 12 år. Mariebergsvägen är
redan idag en av Luleås mest trafikerade genomfartsleder med en skyltad hastighet på 50 km/h. Vid de
tidpunkter som skolbarnen ska passera vägen i samma plan som bilarna så är trafiken som intensivast.
En stängning av Mariebergsskolan kommer säkert dessutom bidra till att trafiken ökar när föräldrar
måste skjutsa sina barn till den nya skolan på Stadsön. Passagen över Mariebergsvägen behöver
byggas om till en kostnad av cirka 15 000 000 SEK, för att bli planskild, innan den kan betraktas som
säker skolväg. Remissunderlagets rapport nämner endast några farliga punkter på skolvägen och
missar helt den överlägset farligaste punkten på sträckan, passagen över Mariebergsvägen.
Remissunderlaget måste svara på hur barn boende i Kyrkbyn under 12 år (f-6) på ett säkert sätt ska
kunna transportera sig till den planerade nya skolan på Stadsön. Idag är skolvägen oacceptabelt farlig.
”Barns skolvägar är inte bara en transportsträcka, utan är också deras lekvägar” (Björklid 1992).
Tänker sig utredningen att barnen från Kyrkbyn ska stanna och leka på refugen som skiljer körfälten
på Mariebergsvägen? Är det en lämplig lekväg när stressade morgonpendlare tävlar om vem som ska
hinna först ut ur rondellen? I dåligt sikt? I 50 km/h? Vi tror inte att någon förälder från Kyrkbyn
kommer låta sina barn passera Mariebergsvägen på egen hand. Särskilt inte under morgonrusningen.
Vad gäller skolvägen till Stadsöskolan hänvisar vi till s. 30 i delrapport – Stadsplanering,
fastigheter/investering, skolvägar och trafik. Refugen vid Mariebergsvägen är inte lämplig
för lek. Det finns dock gott om utrymmen för lek resterande del av skolvägen.
Riskbedömning
I remissunderlagets rapport ”Riskbedömning” anges under rubriken ”Risker identifierade i
delprojekt samhällsplanering och fastigheter” att det finns en hög ”Risk att det inte finns
investeringsmedel till de trafiksäkerhetshöjande åtgärder som behövs.”1
Svar: Respektive delprojektgrupp ska omhänderta arbetet med att ta fram handlingsplaner för de
identifierade riskerna. De ansvara även för det fortsatta arbetet med implementering och uppföljning
av de handlingsplaner som upprättas.
I remissunderlagets rapport ”Riskbedömning” anges under rubriken ”Risker identifierade i
delprojekt samhällsplanering och fastigheter” att en stängning av Kyrkbyskolan medför en

hög risk. ”Kyrkbyskolan ligger exempelvis i direkt anslutning till världsarvet och detta är mycket
viktigt att ta hänsyn till om skolan flyttar från denna byggnad. För att säkerställa att byggnaderna
även i framtiden används på ett ändamålsenligt sätt ska en handlingsplan utarbetas för att hitta andra
användningsområden för byggnaderna.”
Svar: Respektive delprojektgrupp ska omhänderta arbetet med att ta fram handlingsplaner för de
identifierade riskerna. De ansvara även för det fortsatta arbetet med implementering och uppföljning
av de handlingsplaner som upprättas.

Remissinstans: Gammelstad Lärare Kyrkbyskolan
Kommentarer på inkommen remiss:
Utbildningsperspektivet
Intentionen med Framtidens skola är att samla resurser och kompetenser i ett sammanhang.
Det är inte ”storskolor” som är målet. Den lilla skolan kommer till ett sammanhang som ger
utökade möjligheter för varje elev till goda relationer, trygghet och trivsel. Varje rektor ges
förutsättningar till att uppfylla Skollagens krav, så att varje elevs rätt till utbildning och stöd
efter behov tillgodoses. Det är det nära och tillgängliga stödet som gör skillnad. Skickliga
lärare som arbetar tillsammans skapar stabilitet, ger stöd till varandra och lär tillsammans.
Allt för en bättre skola där elever möter vuxna med många kompetenser.
En förändrad struktur leder till att skolkulturer möts och berikar varandra. En
framgångsfaktor vid genomförande är en hög grad av delaktighet och tillvaratagande av
olika kompetenser. Förvaltningsledningen tar därmed ansvar för att skolledare ges de bästa
förutsättningar för genomförandefasen.
Oförändrad skolstruktur innebär stora organisatoriska utmaningar och medför svårigheter
att rekrytera och behålla legitimerade och behöriga lärare. Enheter med färre elever och
därmed färre medarbetare innebär en skörare organisation. Risk för ökad segregation och
minskad likvärdighet.
Det är av vikt att skapa små miljöer i den stora. Lärmiljöernas utformning och organisation
är viktig för upplevelsen av en liten enhet i den stora skolan. Miljön anpassas till allas
olikheter så att den blir tillgänglig för alla. En genomtänkt organisation som bidrar till att
skapa en lugn och trygg miljö för eleverna är positivt för lärandet. En sammanhållen
skolstruktur ger goda förutsättningar för flexibla lek- och lärmiljöer både inom och utomhus,
goda förutsättningar för lek, samspel och lärande samt mångfald vad gäller arbetssätt,
uttryckssätt och material.
Den egna skolans främjande arbete inom elevhälsa är prioriterat med friskfaktorer i fokus.
En trygg miljö med tillgång till fler vuxna kan bekräfta och hjälpa barnen att utvecklas i sitt
lärande. Ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen gynnar alla elever i skolan. Det är
viktigt att inbjuda eleverna till delaktighet, för att de ska kunna påverka sin skola. Både när
det gäller miljön och den dagliga verksamheten.

Stadsplanering Fastigheter Trafik och skolvägar
Vi tycker att en skola ska finnas för att det ska vara ett levande världsarv i Kyrkbyn. Eleverna som går
här blir ambassadörer därför att de bor, lever och arbetar aktivt med världsarvet i skolan.
En levande Kyrkby är en väldigt viktig fråga för kommunen, men varken i motiveringen till
utnämnande av världsarvet eller i förvaltningsplanen för Gammelstads kyrkstad nämns
skolverksamheten vid Kyrkbyskolan som ett av de värden som bör bevaras eller utvecklas.

Remissinstans: Gammelstad Mariebergsskolan
Kommentarer på inkommen remiss:
Utbildningsperspektivet
Intentionen med Framtidens skola är att samla resurser och kompetenser i ett sammanhang.
Det är inte ”storskolor” som är målet. Den lilla skolan kommer till ett sammanhang som ger
utökade möjligheter för varje elev till goda relationer, trygghet och trivsel. Varje rektor ges
förutsättningar till att uppfylla Skollagens krav, så att varje elevs rätt till utbildning och stöd
efter behov tillgodoses. Det är det nära och tillgängliga stödet som gör skillnad. Skickliga
lärare som arbetar tillsammans skapar stabilitet, ger stöd till varandra och lär tillsammans.
Allt för en bättre skola där elever möter vuxna med många kompetenser.
En förändrad struktur leder till att skolkulturer möts och berikar varandra. En
framgångsfaktor vid genomförande är en hög grad av delaktighet och tillvaratagande av
olika kompetenser. Förvaltningsledningen tar därmed ansvar för att skolledare ges de bästa
förutsättningar för genomförandefasen.
Oförändrad skolstruktur innebär stora organisatoriska utmaningar och medför svårigheter
att rekrytera och behålla legitimerade och behöriga lärare. Enheter med färre elever och
därmed färre medarbetare innebär en skörare organisation. Risk för ökad segregation och
minskad likvärdighet.
Det är av vikt att skapa små miljöer i den stora. Lärmiljöernas utformning och organisation
är viktig för upplevelsen av en liten enhet i den stora skolan. Miljön anpassas till allas
olikheter så att den blir tillgänglig för alla. En genomtänkt organisation som bidrar till att
skapa en lugn och trygg miljö för eleverna är positivt för lärandet. En sammanhållen
skolstruktur ger goda förutsättningar för flexibla lek- och lärmiljöer både inom och utomhus,
goda förutsättningar för lek, samspel och lärande samt mångfald vad gäller arbetssätt,
uttryckssätt och material.
Den egna skolans främjande arbete inom elevhälsa är prioriterat med friskfaktorer i fokus.
En trygg miljö med tillgång till fler vuxna kan bekräfta och hjälpa barnen att utvecklas i sitt
lärande. Ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen gynnar alla elever i skolan. Det är
viktigt att inbjuda eleverna till delaktighet, för att de ska kunna påverka sin skola. Både när
det gäller miljön och den dagliga verksamheten.

Remissinstans: Gammelstad Skolråd Kyrkbyn
Kommentarer på inkommen remiss:
Utbildningsperspektivet
Intentionen med Framtidens skola är att samla resurser och kompetenser i ett sammanhang.
Det är inte ”storskolor” som är målet. Den lilla skolan kommer till ett sammanhang som ger
utökade möjligheter för varje elev till goda relationer, trygghet och trivsel. Varje rektor ges
förutsättningar till att uppfylla Skollagens krav, så att varje elevs rätt till utbildning och stöd
efter behov tillgodoses. Det är det nära och tillgängliga stödet som gör skillnad. Skickliga
lärare som arbetar tillsammans skapar stabilitet, ger stöd till varandra och lär tillsammans.
Allt för en bättre skola där elever möter vuxna med många kompetenser.
En förändrad struktur leder till att skolkulturer möts och berikar varandra. En
framgångsfaktor vid genomförande är en hög grad av delaktighet och tillvaratagande av
olika kompetenser. Förvaltningsledningen tar därmed ansvar för att skolledare ges de bästa
förutsättningar för genomförandefasen.
Oförändrad skolstruktur innebär stora organisatoriska utmaningar och medför svårigheter
att rekrytera och behålla legitimerade och behöriga lärare. Enheter med färre elever och
därmed färre medarbetare innebär en skörare organisation. Risk för ökad segregation och
minskad likvärdighet.
Det är av vikt att skapa små miljöer i den stora. Lärmiljöernas utformning och organisation
är viktig för upplevelsen av en liten enhet i den stora skolan. Miljön anpassas till allas
olikheter så att den blir tillgänglig för alla. En genomtänkt organisation som bidrar till att
skapa en lugn och trygg miljö för eleverna är positivt för lärandet. En sammanhållen
skolstruktur ger goda förutsättningar för flexibla lek- och lärmiljöer både inom och utomhus,
goda förutsättningar för lek, samspel och lärande samt mångfald vad gäller arbetssätt,
uttryckssätt och material.
Den egna skolans främjande arbete inom elevhälsa är prioriterat med friskfaktorer i fokus.
En trygg miljö med tillgång till fler vuxna kan bekräfta och hjälpa barnen att utvecklas i sitt
lärande. Ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen gynnar alla elever i skolan. Det är
viktigt att inbjuda eleverna till delaktighet, för att de ska kunna påverka sin skola. Både när
det gäller miljön och den dagliga verksamheten.

Ekonomi
– De ekonomiska anledningarna som behandlas i rapporten gäller underhåll, driftkostnader och
kostnader för elevtransporter, I remissunderlaget Framtidens skola (s. 52) står det att satsningar på
nya lokaler ska minska driftskostnader då dessa nya lokaler har lägre drift och underhållskostnader
jämför med äldre byggnader Vad gäller drift och underhållskostnader för Kyrkbyskolan är hyran för
skolan relativt låg och kommer vara billigare än vad den nya skolan kommer att kosta. Skolan anses
vara i gott skick. Underhållskostnader är och kommer att vara aktuella. Detta kommer det även på sikt
att vara för den nybyggda skolan. Kommunens egen kalkyl visar på att det kommer att bli dyrare att
lägga ner skolan än att behålla den men beräkningar för hur det är möjligt är svåra att förstå.

Svar:
Redovisade kostnader baseras på kommunens erfarenhetsvärden från tidigare åtgärder för
denna typ av ombyggnad av kök samt principer för beräkning av internhyra. Se bilaga 1
”Underhållsmedel kopplat till internhyran och reinvestering” med specifikation av
investeringsutgifter.

Elevtransporter
Vad gäller kostnader för elevtransport sker idag transporter av eleven från Kyrkbyskolan till
Stadsöskolan när eleverna bland annat ska ha gymnastik. Om Kyrkbyskolan läggs ner kommer ett
flertal barn behövas få elevtransporter varje dag för att ta sig ner till den nya skolan. Enligt
beräkningarna i rapporten ska dock de resor som görs när de exempelvis ska idrotta minskas och
därmed även kostnaderna för dessa transporter minskas (Ibid s.4) Frågan är om resor vid idrott etc. är
fler än antalet resor med elevtransport som kommer att göras dagligen till och från hem och den nya
skolan?
Svar: De elever som får skolskjuts uppfyller kriterierna för skolskjuts enligt kommunens riktlinjer.
Uppfyller man avståndskravet för elever i förskoleklass till klass 3 längre än 2 km och klass 4 till klass
9 längre än 3 km har man rätt till skolskjuts. Eleverna i kyrkbyn uppfyller inte avståndsgränserna till
Stadsöskolan och ev. resor till idrott mm utgår när det finns inom skolans område.

Det som även är en faktor att ta ställning till är byggnation av säker väg för barnen till den nya skolan
och kostnaden för denna. Skolvägen idag utgör en risk för de barn som själva ska kunna transportera
sig till och från den nya skolan. I delrapporten riskbedömning (s. 3) anses risken som hög att det inte
ska finnas medel för de säkerhetshöjande insatserna t.ex. för nya skolvägar och vad händer då? Vi tror
att eleverna kommer att stanna längre på fritids pga. att de inte kan transportera sig själva hem från
skolan på grund av den osäkra och längre skolvägen.
Svar: Bedömning av säker skolväg görs individuellt och i respektive beslut finns underlag
kring Stadsbyggnadsförvaltningen SBF utredning säker skolväg som underlag där både
landsbygd och tätort är genomgången och sker uppdateringar kontinuerligt av detta
dokument av trafikingenjörerna på Stadsbyggnadsförvaltningen.

Riskbedömning
I delrapporten riskbedömning (s. 3) anses risken som hög att det inte ska finnas medel
för de säkerhetshöjande insatserna t.ex. för nya skolvägar och vad händer då?

Svar: Riskbedömningen som är genomförd i dagsläget för projektet är på övergripande nivå.
Arbetet med riskbedömningar ska fortgå utifrån ett verksamhetsperspektiv efter beslut i Barnoch utbildningsnämnden och Kommunfullmäktige och resultera i mer detaljerade
handlingsplaner. Riskbedömningar ska genomföras ute i verksamheterna och omhänderta de
specifika risker som berör enskilda områden.

Remissinstans: Gammelstad Skolråd, föräldraråd Mariebergsskolan
Kommentarer på inkommen remiss:
Utbildningsperspektivet
Intentionen med Framtidens skola är att samla resurser och kompetenser i ett sammanhang.
Det är inte ”storskolor” som är målet. Den lilla skolan kommer till ett sammanhang som ger
utökade möjligheter för varje elev till goda relationer, trygghet och trivsel. Varje rektor ges
förutsättningar till att uppfylla Skollagens krav, så att varje elevs rätt till utbildning och stöd
efter behov tillgodoses. Det är det nära och tillgängliga stödet som gör skillnad. Skickliga
lärare som arbetar tillsammans skapar stabilitet, ger stöd till varandra och lär tillsammans.
Allt för en bättre skola där elever möter vuxna med många kompetenser.
En förändrad struktur leder till att skolkulturer möts och berikar varandra. En
framgångsfaktor vid genomförande är en hög grad av delaktighet och tillvaratagande av
olika kompetenser. Förvaltningsledningen tar därmed ansvar för att skolledare ges de bästa
förutsättningar för genomförandefasen.
Oförändrad skolstruktur innebär stora organisatoriska utmaningar och medför svårigheter
att rekrytera och behålla legitimerade och behöriga lärare. Enheter med färre elever och
därmed färre medarbetare innebär en skörare organisation. Risk för ökad segregation och
minskad likvärdighet.
Det är av vikt att skapa små miljöer i den stora. Lärmiljöernas utformning och organisation
är viktig för upplevelsen av en liten enhet i den stora skolan. Miljön anpassas till allas
olikheter så att den blir tillgänglig för alla. En genomtänkt organisation som bidrar till att
skapa en lugn och trygg miljö för eleverna är positivt för lärandet. En sammanhållen
skolstruktur ger goda förutsättningar för flexibla lek- och lärmiljöer både inom och utomhus,
goda förutsättningar för lek, samspel och lärande samt mångfald vad gäller arbetssätt,
uttryckssätt och material.
Den egna skolans främjande arbete inom elevhälsa är prioriterat med friskfaktorer i fokus.
En trygg miljö med tillgång till fler vuxna kan bekräfta och hjälpa barnen att utvecklas i sitt
lärande. Ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen gynnar alla elever i skolan. Det är
viktigt att inbjuda eleverna till delaktighet, för att de ska kunna påverka sin skola. Både när
det gäller miljön och den dagliga verksamheten.

Måltidsorganisation
Likaså bör en egen matsal byggas för dessa elever för att undvika situationer såsom att
sexåringar äter tillsammans med högstadieelever. Totalt förväntas 700-1000 portioner mat
behöva serveras på hela skolan vilket antyder att en gemensam matsal kan komma att bli en
ganska kaotisk mötesplats.
Svar: Fortsatt utredning behövs om förändringarnas påverkan av kökskapacitet samt
skolrestaurangyta. Självservering och buffelösning i skolrestaurangen skall vara vägledande.
Det kostpolitiska programmet säger att luncher ska serveras mellan kl. 11:00-13:00.

Remissinstans: Gammelstad Skolrådet Rutviksskolan
Kommentarer på inkommen remiss:
Utbildningsperspektivet
Intentionen med Framtidens skola är att samla resurser och kompetenser i ett sammanhang.
Det är inte ”storskolor” som är målet. Den lilla skolan kommer till ett sammanhang som ger
utökade möjligheter för varje elev till goda relationer, trygghet och trivsel. Varje rektor ges
förutsättningar till att uppfylla Skollagens krav, så att varje elevs rätt till utbildning och stöd
efter behov tillgodoses. Det är det nära och tillgängliga stödet som gör skillnad. Skickliga
lärare som arbetar tillsammans skapar stabilitet, ger stöd till varandra och lär tillsammans.
Allt för en bättre skola där elever möter vuxna med många kompetenser.
En förändrad struktur leder till att skolkulturer möts och berikar varandra. En
framgångsfaktor vid genomförande är en hög grad av delaktighet och tillvaratagande av
olika kompetenser. Förvaltningsledningen tar därmed ansvar för att skolledare ges de bästa
förutsättningar för genomförandefasen.
Oförändrad skolstruktur innebär stora organisatoriska utmaningar och medför svårigheter
att rekrytera och behålla legitimerade och behöriga lärare. Enheter med färre elever och
därmed färre medarbetare innebär en skörare organisation. Risk för ökad segregation och
minskad likvärdighet.
Det är av vikt att skapa små miljöer i den stora. Lärmiljöernas utformning och organisation
är viktig för upplevelsen av en liten enhet i den stora skolan. Miljön anpassas till allas
olikheter så att den blir tillgänglig för alla. En genomtänkt organisation som bidrar till att
skapa en lugn och trygg miljö för eleverna är positivt för lärandet. En sammanhållen
skolstruktur ger goda förutsättningar för flexibla lek- och lärmiljöer både inom och utomhus,
goda förutsättningar för lek, samspel och lärande samt mångfald vad gäller arbetssätt,
uttryckssätt och material.
Den egna skolans främjande arbete inom elevhälsa är prioriterat med friskfaktorer i fokus.
En trygg miljö med tillgång till fler vuxna kan bekräfta och hjälpa barnen att utvecklas i sitt
lärande. Ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen gynnar alla elever i skolan. Det är
viktigt att inbjuda eleverna till delaktighet, för att de ska kunna påverka sin skola. Både när
det gäller miljön och den dagliga verksamheten.

Remissinstans: Gammelstad Öhemsskolan
Kommentarer på inkommen remiss:
Utbildningsperspektivet
Intentionen med Framtidens skola är att samla resurser och kompetenser i ett sammanhang.
Det är inte ”storskolor” som är målet. Den lilla skolan kommer till ett sammanhang som ger
utökade möjligheter för varje elev till goda relationer, trygghet och trivsel. Varje rektor ges
förutsättningar till att uppfylla Skollagens krav, så att varje elevs rätt till utbildning och stöd
efter behov tillgodoses. Det är det nära och tillgängliga stödet som gör skillnad. Skickliga
lärare som arbetar tillsammans skapar stabilitet, ger stöd till varandra och lär tillsammans.
Allt för en bättre skola där elever möter vuxna med många kompetenser.
En förändrad struktur leder till att skolkulturer möts och berikar varandra. En
framgångsfaktor vid genomförande är en hög grad av delaktighet och tillvaratagande av
olika kompetenser. Förvaltningsledningen tar därmed ansvar för att skolledare ges de bästa
förutsättningar för genomförandefasen.
Oförändrad skolstruktur innebär stora organisatoriska utmaningar och medför svårigheter
att rekrytera och behålla legitimerade och behöriga lärare. Enheter med färre elever och
därmed färre medarbetare innebär en skörare organisation. Risk för ökad segregation och
minskad likvärdighet.
Det är av vikt att skapa små miljöer i den stora. Lärmiljöernas utformning och organisation
är viktig för upplevelsen av en liten enhet i den stora skolan. Miljön anpassas till allas
olikheter så att den blir tillgänglig för alla. En genomtänkt organisation som bidrar till att
skapa en lugn och trygg miljö för eleverna är positivt för lärandet. En sammanhållen
skolstruktur ger goda förutsättningar för flexibla lek- och lärmiljöer både inom och utomhus,
goda förutsättningar för lek, samspel och lärande samt mångfald vad gäller arbetssätt,
uttryckssätt och material.
Den egna skolans främjande arbete inom elevhälsa är prioriterat med friskfaktorer i fokus.
En trygg miljö med tillgång till fler vuxna kan bekräfta och hjälpa barnen att utvecklas i sitt
lärande. Ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen gynnar alla elever i skolan. Det är
viktigt att inbjuda eleverna till delaktighet, för att de ska kunna påverka sin skola. Både när
det gäller miljön och den dagliga verksamheten.

Måltidsorganisation
– Matsal,

Stadsön? Fler elever använder lokalerna?

Svar: Fortsatt utredning behövs om förändringarnas påverkan av kökskapacitet samt
skolrestaurangyta. Självservering och buffelösning i skolrestaurangen skall vara vägledande.
Det kostpolitiska programmet säger att luncher ska serveras mellan kl. 11:00-13:00. (Se sidan
4-5 Delrapport Måltidsorganisation)

Remissinstans: Gammelstad Öhemsskolans skolråd
Kommentarer på inkommen remiss:
Utbildningsperspektivet
Intentionen med Framtidens skola är att samla resurser och kompetenser i ett sammanhang.
Det är inte ”storskolor” som är målet. Den lilla skolan kommer till ett sammanhang som ger
utökade möjligheter för varje elev till goda relationer, trygghet och trivsel. Varje rektor ges
förutsättningar till att uppfylla Skollagens krav, så att varje elevs rätt till utbildning och stöd
efter behov tillgodoses. Det är det nära och tillgängliga stödet som gör skillnad. Skickliga
lärare som arbetar tillsammans skapar stabilitet, ger stöd till varandra och lär tillsammans.
Allt för en bättre skola där elever möter vuxna med många kompetenser.
En förändrad struktur leder till att skolkulturer möts och berikar varandra. En
framgångsfaktor vid genomförande är en hög grad av delaktighet och tillvaratagande av
olika kompetenser. Förvaltningsledningen tar därmed ansvar för att skolledare ges de bästa
förutsättningar för genomförandefasen.
Oförändrad skolstruktur innebär stora organisatoriska utmaningar och medför svårigheter
att rekrytera och behålla legitimerade och behöriga lärare. Enheter med färre elever och
därmed färre medarbetare innebär en skörare organisation. Risk för ökad segregation och
minskad likvärdighet.
Det är av vikt att skapa små miljöer i den stora. Lärmiljöernas utformning och organisation
är viktig för upplevelsen av en liten enhet i den stora skolan. Miljön anpassas till allas
olikheter så att den blir tillgänglig för alla. En genomtänkt organisation som bidrar till att
skapa en lugn och trygg miljö för eleverna är positivt för lärandet. En sammanhållen
skolstruktur ger goda förutsättningar för flexibla lek- och lärmiljöer både inom och utomhus,
goda förutsättningar för lek, samspel och lärande samt mångfald vad gäller arbetssätt,
uttryckssätt och material.
Den egna skolans främjande arbete inom elevhälsa är prioriterat med friskfaktorer i fokus.
En trygg miljö med tillgång till fler vuxna kan bekräfta och hjälpa barnen att utvecklas i sitt
lärande. Ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen gynnar alla elever i skolan. Det är
viktigt att inbjuda eleverna till delaktighet, för att de ska kunna påverka sin skola. Både när
det gäller miljön och den dagliga verksamheten.

Ekonomi
– Stämmer statistiken med framtida elevantalet?
Svar:
Se även text remissen s 15: Svar JA utifrån fastställda planeringsparametrar. Prognoserna är
erfarenhetsmässigt tillförlitliga. Tas fram varje år och tar hänsyn till beslutade förändringar i
kommunen. Prognosen inkluderar dock inte aktuell flyktingsituation.

Måltidsorganisation
Egen matsal på nya skolan för matro och trygghet. Knappast rimligt att ytterligare 288 barn
ska äta i befintlig matsal, då måste sannolikt luncherna bli väldigt tidiga eller sena för att
matsalen ska räcka till.
Svar: Fortsatt utredning behövs om förändringarnas påverkan av kökskapacitet samt
skolrestaurangyta. Självservering och buffelösning i skolrestaurangen skall vara vägledande.
Det kostpolitiska programmet säger att luncher ska serveras mellan 11:00-13:00.
(Se sidan 4-5 Delrapport Måltidsorganisation)

Stadsplanering Fastigheter Trafik och skolvägar
Barnen ska inte behöva passera några bilvägar bl.a. Skiftesvägen, Gäddviksvägen samt Övägen.
Förslagsvis hastighetsdämpande åtgärder som farthinder, trafikljus men ännu bättre med gångtunnlar
Under ovan nämnda vägar.
När det gäller definitionen av säker skolväg, se s. 22 i delrapport – Stadsplanering,
fastigheter/investering, skolvägar och trafik.
Det blir ingen säker skolväg att passera Övägen. Trafikökning eftersom fler kommer att skjutsa sina
barn, i alla fall De yngre barnen.
När det gäller eventuell trafikökning som en följd av ny skola vid Stadsöskolan så kommer
sådana konsekvenser och åtgärder att utredas mer utförligt i ett senare skede, när den nya
skolans utformning ska fastställas. Vi ser i dagsläget inte att några olösliga problem kommer
att uppstå.

