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Remissutlåtande från föräldrarådet vid Örnässkolan angående förslaget
”Framtidens skola”

Örnässkolans föräldraråd för årskurs 1-6.
Trafik omkring skolan kommer att öka då fler föräldrar kommer att
behöva skjutsa sina barn från Svartöstand till Örnässkolan, ett faktum
som även nämns i sidan 4 i utredningen. Detta innebär att
trafiksituationen måste dimensioneras om och planeras för ökande
trafiken så att barnen kan lämnas och hämtas på ett säkert sätt.


Idag råder även en situation där bilar kan köra in på skolgården
för att hämta och lämna barn eller av andra orsaker. Fastän detta
inte är tillåtet så kommer det ända finns föräldrar som struntar i
eller inte känner till förbudet. Med fler elever kommer givetvis
risken för olyckor att öka. Området runt skolan bör därför
omedelbart byggas om för att fysiskt stoppa all biltrafik på
skolgården.
Området runt sporthallen är det som idag är hårdast trafikerat
på skolgården. Där kör bilar ut och in och står ofta med sina bilar
på tomgång samtidigt som barn alldeles intill. Dessutom
passerar barn på väg hem från skolan genom denna trafikerade
parkeringsplats. Denna situation är redan idag fullständigt
ohållbar av miljö och säkerhetsskäl. Barnens skolgård måste vara
klart fysiskt avskild från det område som används för
bilparkering. Och parkeringsplatsen kan inte vara placerad så att
barnen måste passera genom den på vägen hem.
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Lokaler behöver definitiv renoveras och anpassas för att tillgodose en
attraktiv och säkert arbetsmiljö för både elever och lärare, se Sida 59 i
rapport.


När det gäller utemiljön har både lärare och föräldrar påpekat att
Örnässkolans utemiljö behöver förnyas och svaret har varit att
Örnässkolan ligger sist i väntelistan. Det finns redan idag en stor
efterfrågan av en mer stimulerande utemiljö. Och med fler barn
kommer behoven öka. Det är viktigt för att motverka mobbning
och utanförskap samtidigt som det är viktigt för barnens
säkerhet. Sid 36 ”Trygghet/mobbning”



När de gäller miljön inomhus finns redan idag problem som
beror på de långa korridorerna. Särskilt miljön vid av- och
påklädning karaktäriseras av en orolig miljö med mycket spring.
När det dessutom inte bara är elever från klassrummen intill
som passerar, utan även elever och lärare från högstadiet
använder korridoren som genväg – särskilt vintertid.
Detta skapar en miljö med blöta golv som är trång och bullrig
och som särskilt av de mindre barnen upplever som otrygg.
Barnen har behov av att komma in i en mer avskild lugn miljö
innan de påbörjar en ny lektion. Detta behov tillgodoses inte
idag. Med fler elever kommer situationen sannolikt att
ytterligare förvärras.
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För att tillgodose dessa behov av lugnare korridorer och avskilda
ombytesplatser krävs en ny planering och ombyggnader av
skolan möjligen med Kråkbergaskolan som förebild.

Den nuvarande skolmatsalen är idag ofta mycket full med en
oacceptabelt hög ljudnivå. Att eleverna har olika lunchtider har
inte förbättrar inte situationen.

Det redan idag behov av

ombyggnationer som förbättrar ljudmiljön och som skapar
möjlighet till avskilda lugna matplatser för barnen. Samt att
dimensionera matsalens storlek efter de verkliga behoven.
Frågan är om Örnässkolans lokaler anpassade enligt lagen för att
ta emot 230 elever i låg och mellanstadiet samt 200-250 i
högstadiet? Sid. 59 i delprojektrapport 1.


Enligt förslaget kommer förflytningen av elever från Svartöstand
till Örnässkolan att ske redan till hösten 2016, se Sida 59 i
rapport. Vilket anses tidsmässigt orimligt med tanke på allt
planering och strukturering som förflytningen innebär plus att
ovanstående punkter behöver ses över. Det är för kort varsel om
förslaget går igenom.
 Enligt planen ska beslut tas i april 2016, finns det
detaljerade lösningar på hur praktiska problem ska lösas
innan förflyttningen sker?



Familjer från Svartöstand vill med allt sin rätt behålla
Svartöstadskolan. Hänsyn måste tas till att barn och föräldrar
kommer ovilliga att vara tvungna att välja Örnässkolan. Mer
resurser i form speciella pedagoger och fritidslärare kommer att
behövas för att integrera barnen och tillgodose en bra trivsel och
lärande. Risken är att det blir ”de från Svartöstadsskolan och vi
från Örnässkolan”
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Mer barn kommer att innebära större klasser. Mer lärarresurser
kommer att behövas för att ge barnen utbildning som uppfyller
kraven.
 Örnässkolan måste få fler lärare och fritidslärare per klass,
lärare som väljer att stanna kvar. Redan nu väljs det att,
exempelvis, inte göra vissa utflykter då barnens säkerhet
inte går att säkerställa på grund av brist på personal och
gruppernas storlek.

Sammanfattningsvis
Örnässkolan är i nuläget inte anpassad för att tillgodose den bästa
möjliga förutsättningarna till så många barn på så kort tidsintervall.
Föräldrarådet på Örnässkolan anser att skolan inte är anpassad för att
ta emot 70-80 elever redan till hösten 2016.
Praktiska och sociala aspekter som inkluderar förbättring av lokaler och
fritidsytor, trafik och barnens säkerhet samt antal vuxna per barngrupp
bör utredas. Luleå Kommun bör ha klara lösningar på problem som kan
uppstå vid sammanslagning av två skolor till ett, innan någon
förändring görs på våra skolor.

Kontaktperson
Namn: Astrid Mata Perez
Medlem i Örnässkolans föräldraråd för årskurs 1-6.
Kontaktuppgifter
E-post: astmat-0@student.ltu.se
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