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Synpunkter på underlag till beslut, Framtidens skola
2015/156
Synpunkter som kommer in bifogas beslutsunderlaget som överlämnas
till Barn- och utbildningsnämnden 21 januari 2016. Beslut om
Framtidens skola fattas i Barn- och utbildningsnämnden 22 februari
2016.
Intressentens synpunkter
Formulera er kortfattat och konkret, max fyra A4-sidor.
Hänvisa till delprojektrapport, sidnummer och rubrik angående
eventuella synpunkter på remissunderlaget.
Synpunkterna skall vara inskickade till
framtidensskola@skol.lulea.se
senast 20 januari 2016 kl. 08:00.
Ange ”Remissvar Framtidens skola” i ämnesraden.
Synpunkterna överlämnas direkt till Barn- och utbildningsnämndens
ledamöter.
Börja skriv här:
Samtliga nedanstående synpunkter avser område Mandaskolan.
Överlag är vi positiva till en ny skola och ser fram emot denna nya
skola.
Risker
För stora grupper/klasser då ihopslagning görs av två skolor. Vi kräver
att grupperna inte är större än 25.
Att ändamålsenliga fritidslokaler försvinner. Dvs att fritids ska ej
bedrivas i vanligt klassrum. Fritids ska ha egna lokal.
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Risk för att förre lärare ger att de får mer lektionstid och ej får tid för
planering etc. Dvs risk för att kvaliteten på lektioner blir sämre.
Dessutom en risk för att lärarna ”bränner” ut sig. Vi kräver en
långsiktig lösning vad gäller bristen på behöriga lärare i kommunen för
att locka lärare till skolan.
Kommer nya Mandaskolan innehålla en ny idrottshall? Risk att
befintlig idrottshall är för liten för elevunderlaget.
Risk att planerade reparation/underhåll inte görs i och med att ny skola
ska byggas. Exemplevis idrottshallen är i behov av renovering, främst
omklädningsrummen. Utemiljö för de mindre barnen. ej förbättras.
Risk att inte pedagogerna får vara delaktiga i hur lokalerna ska se ut.
Dvs att det lokalerna utformas med pedagogernas synpunkter så att det
finns ändamålsenliga lokaler för fritids, grupparbeten mm.
Risk för ökad trafik i anslutning till skolan.

Kontaktperson
Namn:
Kontaktuppgifter
E-post:

2 (2)
2015/156

