Remissinstans: Råneå, Remissvar Arbetsgruppen för Vitåskolan
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.
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. Risker för segregation och
bristande likvärdighet ökar.

Ekonomi
Ekonomiska underlaget är inte fullständigt (delrapport Ekonomi). Ekonomiska
investeringskalkyler saknas trots att investeringsbeloppen för nya skolor rimligen omfattar
många hundra tusentals miljoner kronor. Underlag för beräkning av framtida hyror både för
nybyggda skolor och för befintliga skolor saknas genomgående. De investerings och
underhållskostnader som påförs kalkylen för de nedläggningshotade skolorna är uppenbart
överdrivna och olika besked ges om dessa kostnader beroende på vem vi pratar med på
SBF/Framtiden skola. Vissa delar av de ekonomiska underlagen tillhör förskolan och borde
tillhöra utredningen av förskolans struktur. Kostnader som projektet ger upphov till men
som inte belastar BUF är exkluderade i underlaget, här kan t.ex. idrottshallar på de nya
skolorna nämnas, då dessa kommer att bekostas av fritidsförvaltningen. Ekonomiska
konsekvenser för utökade utbetalningar av elevpeng till friskolorna till följd av ökade
kostnader för bland annat fastigheter är inte beaktat i den ekonomiska kalkylen.
Kommentar:
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. Investeringsutgifterna till följd av förslaget uppgår enligt beräkningarna
till femhundrasextiosju miljoner femhundratio tusen kronor. Se bilaga 2
”Investeringsutgifter”.
En ökning av lokalkostnaderna för nämnden innebär en marginell merkostnad för fristående
aktörer.

Elevtransporter
Kostnad för skolskjuts till pedagogisk omsorg saknas (enligt T. Norgren, BUF).
Kommentar:
Transporter till och från Pedagogisk omsorg är inte skolskjuts. Transporter under skoltid är
inte heller skolskjuts och har särredovisats som verksamhetsresor. Eftersom transporter till
pedagogisk omsorg inte finns i dagsläget så måste den kostnaden särredovisas tillsammans
med kostnaderna för pedagogisk omsorg och kommer att omhändertas i genomförande
processens om beslut fattas.
Planer för genomförande av flytt av elever för de skolor som föreslås stängas till hösten.
Skollokaler? Klassindelning? Bemanning? Skolskjuts, tider, väntetider och resrutt?
Kommentar:
Detta kommer att kommer att omhändertas i genomförande processens om beslut fattas.
Vi noterar också att kostnaden för badbussen från Vitå till Råneå beräknas öka med över 60%
jämfört med budget för 2015.
Kommentar:
Detta beror på nytt avtal för transporter som startade 2015-07-01 som gör dessa transporter
dyrare. Vi konstaterar vidare att de restider som anges inte stämmer, varken före eller efter

förändringen. Inget nämns heller om vilken väntetid barnen kommer att ha efter skoldagens
slut till dess skolbussen kommer och detta är speciellt angeläget att veta då resan skulle bli
extremt lång. Vi kan också konstatera att Luleå kommuns avtal med Länstrafiken för dagens
linjesträckning (Avafors-Vitå-Jämtöavan-Råneå) gäller minst ytterligare ett år och att
omförhandling inte är påbörjad. Kostnaden för denna förändring är alltså inte känd i dag.
Kommentar:
Väntetider kommer att uppstå och skolan kommer att ta hänsyn till bussarnas turlista när
skolans schema planeras. Kostnad för Länstrafikens linjer är för skolans elever ett busskort
som kommunen har avtalat med Länstrafiken som reglerar priset per km tariff 0-10 km, 1020 km osv. och är inräknad kostnaden till Råneskolan.

Kompetensförsörjning
Vad som inte nämns i utredningsrapporten är att det just nu kan vara utmanande att
rekrytera lärare i åk F-6 som har full behörighet i no- eller so-blocket beror på att under en
tidsperiod på ett antal år har lärarutbildningen gett en smalare behörighet, detta är nu
justerat och redan de som examineras nu har en bredare behörighet igen.
Kommentar:
Se delrapport kompetensförsörjning s. 18. Även om de lärare som utexamineras nu har en
bredare behörighet har de inte lika bred behörighet som många av de befintliga lärarna som
har en äldre lärarutbildning och behörighet baserad på undervisningserfarenhet.
Det framgår inte heller tydligt hur stor del av lärarna inom de ämnen där det är brist som
verkligen undervisar i grundskolan F-6 då utredningsrapporten till stor del beskriver
grundskolan generellt.
Kommentar:
Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med förvaltningsövergripande
bemanningsplanering och det varierar inom vilka årskurser lärare arbetar över tid. Inom
vilket verksamhetsområde, inom vilka ämnen och vilka årskurser som rekryteringsbehov
kommer att uppstå går inte svara exakt på och inte heller när behoven uppstår. Det beror på
var lärare har sin placering och vad de undervisar i vid den tidpunkt de väljer att sluta sin
anställning pga. pension eller annan orsak. Det som är känt är att 30 % av lärarna som idag
arbetar inom grundskolan F-6 väntas gå i pension år 2016-2015, se delrapport
kompetensförsörjning s.10.
Samma gäller för de ambulerande lärarna. Vi har även efterfrågat hur många och hur långa
resor dessa ambulerande lärare gör varje vecka utan att få något svar. Ingenting i
remissunderlaget beskriver hur situationen kommer att bli efter en eventuell förändring.
Kommentar:
Det går i dagsläget inte att bedöma hur förändringen kommer att påverka antalet
ambulerande lärare, då det beror på vilka beslut som fattas i fråga om framtidens skola, vid
vilken tidpunkt eventuell förändring träder i kraft och hur verksamheten då kommer att
organiseras.

Vad får BUF att tro att det är lättare att rekrytera till större skolor? Ingen fakta i
remissunderlaget stöder detta. Hur påverkar skolstrukturen behovet av lärare? Kommer det
att behövas färre lärare om förslaget på framtidens skola genomförs? Hur många fler lärare
kommer att ha heltidsanställning på samma skola om förslaget genomförs?
Kommentar:
Att ha skolor med större elevunderlag ger bättre möjlighet till att ha behöriga lärare i alla
ämnen på samma skola. Större elevunderlag ger också medarbetare bättre möjligheter till
heltidanställning på samma enhet. Fler medarbetare ger bättre möjligheter till kollegial
samverkan inom ett ämnesområde, mellan olika ämnesområden och specifikt kopplat till
skolans elever. En större elevvolym ger rektor utrymme att organisera lektioner mer effektivt
och därmed frigöra resurser som kan användas till att bemanna skolan med fler
medarbetare, t ex en lokal vikariepool. Heltidsanställning, kollegial samverkan, en flexibel
och hållbar organisation skapar attraktiva och konkurrenskraftiga läraruppdrag. Behovet av
bemanning kvarstår även vid sammanslagning av skolenheter, samtidigt som tillgången till
behöriga lärare blir mindre. Det är därför viktigt med attraktiva och konkurrenskraftiga
läraruppdrag med goda förutsättningar för att lyckas med rekrytering. Hur många
deltidsanställningar som skulle kunna göras om till heltidsanställningar beror på vilka beslut
som fattas i fråga om framtidens skola och hur verksamheten kommer att organiseras.
”Arbetet med ”Målbild för framtidens skola” har visat att små skolenheter försvårar
kollegial samverkan, rekrytering och bemanning samt möjligheten att kunna erbjuda
personal heltidsanställning.” (Remissunderlag, Bakgrund och syfte, sid 10). Även detta ett
påstående som inte är underbyggt med fakta. Även på de mindre skolorna arbetar
pedagogerna med kollegial samverkan dagligen. Det framkommer också i remissunderlaget
att i princip alla lärare som är tillsvidareanställda i Luleå kommun har en heltidstjänst i dag
(Delrapport kompetensförsörjning, hel- och deltidsanställning, sid 6).
Kommentar:
Samtliga av förvaltningens skolor arbetar kontinuerligt med kollegial samverkan. En skola
med större elevunderlag och därmed fler lärare ger ännu bättre förutsättningarna för
kollegial samverkan t ex genom att möjliggöra samverkan mellan lärare med samma
ämnesbehörighet, mellan lärare inom olika ämnesområden och mellan lärare specifikt
kopplat till skolans elever. Den största delen av förvaltningens tillsvidareanställda lärare har
heltidsanställning och strävansmålet är att alla medarbetare ska ha heltidsanställning.
Förvaltningen strävar också efter att lärare i största möjliga mån ska ha hela sin anställning
på samma enhet, vilket större enheter ger bättre förutsättningar för. Risk för ökat antal
ambulerande lärare med bibehållen skolstruktur, se delrapport kompetensförsörjning s. 29.
Det står att ”Varje år uppdateras förvaltningens strategiska kompetensförsörjningsplan för
att möta väntande förändringar” (Remissunderlag, Aktiva åtgärder för
kompetensförsörjning, sid 40). Detta ger intryck av att förvaltningen under lång tid har
arbetat långsiktigt med strategisk kompetensförsörjning utifrån en strategisk
kompetensförsörjningsplan. Enligt den information vi fått av förvaltningen så fanns inte
någon strategisk kompetensförsörjningsplan alls år 2015. Kompetensförsörjningsplanen 2015
hade endast fokus på kompetensförsörjningen i närtid och det är inte förrän nu i

Kompetensförsörjningsplan 2016 som planen innehåller mer framåtsyftande aktiviteter av
mer strategisk karaktär.
Kommentar:
Barn- och utbildningsförvaltningen har sedan 2012 arbetat med strategisk
kompetensförsörjning i samverkan med Luleå kommuns kommunledningsförvaltning. Barnoch utbildningsförvaltningen har de senaste åren vidareutvecklat den förvaltningsspecifika
kompetensförsörjningsplanen.
Utredningsmaterialet är inte fullständigt, följande delar saknas: Bemanning före och efter en
eventuell förändring. Till föreslagen förändring, vilken huvudsakligen föreslås av
bemanningsskäl, borde rimligen effekterna på bemanningen presenteras.
Kommentar:
För att ta reda på vilka konsekvenser en förändrad skolstruktur i Luleå skulle kunna få för
bemanningen genomfördes en fiktiv bemanningsplanering för ett exempelområde. Den
fiktiva bemanningen är inte tänkt att genomföras, utan syftade till att skapa en bild av hur
bemanningen av en större skola kan se ut och vilka konsekvenser en sådan förändring skulle
innebära, se delrapport kompetensförsörjning s. 19.

Vision 2050
Kommentar:
Samhällsutvecklingskontoret kan i det fortsatta riskbedömningsarbetet i
genomförandeprocessen av Framtidens skola bidra som resurs vid en djupare
konsekvensanalys kring samhällsperspektivet i samverkan med barn- och
utbildningsförvaltningen.

Riskbedömning
Riskanalys med konsekvensbedömning. Det räcker inte med att identifiera en risk och sedan
bestämma att risken inte ska finnas, utan det behöver även finnas information om hur det
ska säkerställas att risken inte inträffar.
I remissunderlaget identifieras till exempel en risk ”Risk att det blir en otrygg miljö i
bussen” och den enda kommentaren till denna risk är ”Alla elever i Luleå kommun som
nyttjar skolskjuts ska ha en trygg miljö på bussen” (delrapport Riskbedömning, Risker
identifierade i delprojekt elevtransporter, sid 2). Inget om hur det ska säkerställas.
Dessutom behövs även en konsekvensbedömning, hur stor blir konsekvensen om risken
trots allt inträffar. Det är den sammanlagda effekten av risk och konsekvens som ska
bedömas.
Kommentar:
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.

Riskanalys måste också göras för hela projektet Framtidens skola. Hur stor är risken att de
förändringar i skolstrukturen som föreslås inte leder till bättre måluppfyllnad för eleverna
och hur allvarliga blir konsekvenserna då? Vår bedömning är att detta är en reell risk och att
konsekvenserna skulle kunna bli katastrofala. (Jämför med det skolresultat för åk 9 i
Kalix kommun som här om dagen presenterades i media.) Luleå kommun har en bra skola
i dag och det finns risk för att dessa förändringar verkar mot en försämring än en
förbättring.
Kommentar:
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: Råneå, remissvar Jämtögårdens förskola
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 ger stabilitet, 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. Det är av stor vikt att 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.

Elevtransporter
I Remissrapport sid 55 står det att ”Transport till och från skolan ordnas vid behov”.
Pedagogisk omsorg är inte med i de ekonomiska kalkylerna för skolskjuts eftersom
pedagogisk omsorg inte faller inom ramen för skolskjuts. Inte heller nämns hur länge barnen
ska vänta på bussen när skoldagen är slut. Blir det långa väntetider är det orimligt att barnen
först ska vara i förvaring på fritids i Råneå i väntan på bussavgång och sedan vara på
pedagogisk omsorg till dess att föräldrarna hämtar.
Kommentar:
Väntetider kommer att uppstå och schemaplaneringen kommer att ta hänsyn till detta och
omhändertas i genomförande processens om beslut fattas.

Råneå
Remissinstans: Råneå områdesgrupp
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 ger stabilitet, stöd till varandra och lär tillsammans. Allt för
en bättre skola för varje elev.
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. Risker för segregation och
bristande likvärdighet ökar.
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. Det är av stor vikt att 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.
Förskolan
Skjutsning av barn med bil till
förskola innebär miljöpåverkan
och ekonomiska konsekvenser
för vårdnadshavare.
Likvärdiga förutsättningar för
barn och familjer förutsätter
tillgång till skola och förskola på

Inom Råneåområdet kommer det även fortsättningsvis att
finnas förskolor i centrala Råneå samt i Jämtön och Vitå.

Alla skolområden kommer även i framtiden flera förskolor.
Remissförlaget har också tagit fasta på BUN:s lokalstrategi,
”förskolor med en eller två avdelningar, bör enbart finnas

landsbygd och i stadsdelar.

där särskilda skäl föreligger, t ex glesbygd. Så länge det
finns ett barnunderlag att bedriva förskola föreslås därför
inte nedläggning av förskolor på landsbygd.

Vision 2050
Kommentarer:
Samhällsutvecklingskontoret kan bidra som resurs i den fortsatta genomförandeprocessen
med framtidens skola barnperspektivet i samverkan med barn- och
utbildningsförvaltningen.
Kommentarer:
Samhällsutvecklingskontoret kan bidra som resurs i den fortsatta genomförandeprocessen
med framtidens skola utifrån landsbygdsperspektivet i samverkan med barn- och
utbildningsförvaltningen.
Elevtransporter
Vad gäller elevernas restid, både idag och i framtiden vid en eventuell
förändring (delrapport elevtransporter, Område Råneå, sid 42-54) inte verkar
stämma.
Kommentar: De elever som inte har långt nog enligt riktlinjerna får skolskjuts idag pga farlig
väg och har räknats som att man är berättigad till skolskjuts i utredningen och restiden ska
vara från 5 minuter till 25 minuter och inte 20-25 min som felaktigt angetts. Att eleverna som
inte än börjat skolan finns inte med i utredningen men dessa kommande elever finns med i
befolkningsprognosen och när dessa elever börjar sin skola kommer dessa elever att beaktas
efter gällande regelverk.
Väntetider kommer att uppstå och schemaplaneringen kommer att ta hänsyn till detta och
omhändertas i genomförande processens om beslut fattas.

Råneå
Remissinstans: Svenska kyrkan Råneå
Kommentarer på inkommen remiss:
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 ger stabilitet, 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. Det är av stor vikt att 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.

Utbildningsperspektivet
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. Risker för segregation och
bristande likvärdighet ökar.

Kompetensförsörjning
Vi menar att bristen på behöriga lärare nu och några år framåt inte håller som skäl till en
förändrad skolstruktur. En förändrad skolstruktur måste prövas, införas stegvis med
möjligheter till revidering för att bli långsiktig och hålla kvalitet.
Svar: Att möta bristen på behöriga lärare är endast en del av syftet med förslaget till framtidens skola
som bidrar till attraktiva och konkurrenskraftiga läraruppdrag. I framtidens skola är det eleven som är
i fokus då skolans uppdrag är att se till att alla barn och unga ska lyckas i skolan och nå så långt som
möjligt i sin kunskapsutveckling.

Elevtransporter
Förslaget innebär att barnen som bor i Vitådalen ska bussas först en kortare eller längre sträcka längs ”sin”
älvdal, sedan ut på E4 till eller från skolan i Råneå. En stor del av skolåret ligger som alla vet under höst, vinter
och vår. Det innebär att barnen kommer att färdas i höstmörker, på hala vägbanor, i snöoväder längs vägar, som
trafikeras av såväl tung som snabb trafik. De barn som bor i Forsnäs (ännu inte skolpliktiga) ska från hembyn
samma väg som Vitåbarnen alternativt genom skogen till Orrbyn och därifrån till Råneå. Enligt remissförslaget
skulle inget barn få en restid med buss på mer än 50 minuter. Förutom att en resa på 50 min är lång för ett barn
i förskole-eller ”lågstadieklass” påverkar väglag, höst-och vintermörker också restiden.
För oss som kyrka och församling är de förutsatta restiderna för Vitåbarnen till Råneskolan inte acceptabla. Att
skolskjuts är kostnadsfri kompenserar inte skolvägens längd i tid och sträcka.

Kommentar: Idag åker de flesta elever redan buss till Vitåskolan både från Jämtön längst ned i
skolområdet och från Avafors längst upp i norr. Kommunen har tagit kontakt med respektive
trafikbolag för att ändra linjesträckningar så att restiden kan minskas där det är möjligt.
Trafikbolagen har redan idag underlag var kommunens elever är folkbokförda som underlag för sin
planering av linjeläggning. Detta arbete med förändra linjesträckning kommer att påbörjas om beslut
fattas.

Råneå
Remissinstans: Vitåskolans föräldraråd
Kommentarer på inkommen remiss:
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 ger stabilitet, 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. Det är av stor vikt att 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.

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 ger stabilitet, stöd till varandra och lär tillsammans. Allt för
en bättre skola för varje elev.

Hantera övergång och sammanslagning;
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.

Ekonomi
Vi kan inte heller förstå den stora hyreshöjning som predikteras då Vitåskolan är i väldigt fint skick
och köket är enligt remissunderlaget så bra att en flytt av förskolan in i skolans lokaler skulle kunna
vara aktuell (Remissunderlaget, Råneå, sid 55).
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
Delrapport Elevtransporter innehåller felaktiga uppgifter om barnens skoltransporter i dag. Många av
barnen på Vitåskolan har i dag skoltransport på grund av farlig skolväg och inte på grund av avstånd
trots detta står det i remissunderlaget att restiden i dag är 20-25 minuter. (Delrapport elevtranporter,
Område Råneå, sid 44) Det är stor skillnad för barnen att åka buss några kilometer jämfört med flera
mil. Vi kan inte heller acceptera att endast de barn som är inskrivna i skolan innevarande läsår beaktas
då barn som börjar skolan om bara något år kommer att få 5 mil till skolan och det är extremt långt för
en sexåring år. Bussresan blir uppåt en timme och kanske mer då vädret är dåligt, detta givet att
bussen kör kortaste vägen. Det blir väldigt lång tid för små barn att tillbringa ensamma med endast
andra barn till sällskap. Det är inte en trygg miljö för barnen och det är helt oacceptabelt att läsa i
utredningsmaterialet att barnen i denna utsatta miljö avfärdas med ett enda konstaterande att ”Alla
elever i Luleå kommun som nyttjar skolskjuts.
Svar: De elever som inte har långt nog enligt riktlinjerna får skolskjuts idag pga farlig väg
och har räknats som att man är berättigad till skolskjuts i utredningen och restiden ska vara
från 5 minuter till 25 minuter och inte 20-25 min som felaktigt angetts. Att eleverna som inte
än börjat skolan finns inte med i utredningen men dessa kommande elever finns med i
befolkningsprognosen och när dessa elever börjar sin skola kommer dessa elever att beaktas
efter gällande regelverk.

Kompetensförsörjning
Hela projektet ”Framtidens skola” sägs vara initierat för att lösa lärarbristen. Vi i
föräldrarådet på Vitåskolan kan inte se hur en nedläggning av Vitåskolan skulle föra
kommunen närmare en lösning på det problemet. Det är ju endast en handfull pedagoger
som arbetar på Vitåskolan. Det framgår inte heller av Remissunderlaget hur behovet av
bemanning skulle förändras om Vitåskolan lades ned.

Svar: Att ha skolor med större elevunderlag ger bättre möjlighet till att ha behöriga lärare i alla ämnen
på samma skola. Större elevunderlag ger också medarbetare bättre möjligheter till heltidanställning på
samma enhet. Fler medarbetare ger bättre möjligheter till kollegial samverkan. En större elevvolym ger
rektor utrymme att organisera lektioner mer effektivt och därmed frigöra resurser som kan användas
till att bemanna skolan med fler medarbetare, t ex en lokal vikariepool. Heltidsanställning, kollegial
samverkan, en flexibel och hållbar organisation skapar attraktiva och konkurrenskraftiga läraruppdrag.
Behovet av bemanning kvarstår även vid sammanslagning av skolenheter, samtidigt som tillgången
till behöriga lärare blir mindre. Det är därför viktigt med attraktiva och konkurrenskraftiga
läraruppdrag med goda förutsättningar för att lyckas med rekrytering.

Riskbedömning
Vi saknar generellt riskanalyser och vi kan inte acceptera att riskanalyser görs
i efterskott då beslutet redan är taget. Riskanalyser måste ingå i
beslutsunderlaget.
Svar: Riskbedömningen som är genomförd i dagsläget för projektet är på övergripande nivå. Arbetet
med riskbedömningar ska fortgå utifrån ett verksamhetsperspektiv efter beslut i Barn- och
utbildningsnämnden och Kommunfullmäktige och resultera i mer detaljerade handlingsplaner.
Riskbedömningar ska genomföras ute i verksamheterna och omhänderta de specifika risker som berör
enskilda områden.

Vision 2050
Kommentarer:
Samhällsutvecklingskontoret kan bidra som resurs i den fortsatta genomförandeprocessen
med framtidens skola barnperspektivet i samverkan med barn- och
utbildningsförvaltningen.
Kommentarer:
Samhällsutvecklingskontoret kan i det fortsatta riskbedömningsarbetet i
genomförandeprocessen av Framtidens skola bidra som resurs vid en djupare
konsekvensanalys kring samhällsperspektivet i samverkan med barn- och
utbildningsförvaltningen.

