Remissinstans: Arbetsgruppen Sunderbyn
Kommentarer på inkommen remiss:
Utbildningsperspektivet
Den befintliga strukturen omfattar tre skolor idag och förslag till förändrad struktur innebär
att Sunderbyn kommer att ha två grundskolor.

Stadsplanering Fastigheter Trafik och skolvägar
Med förskola och grundskola åtskilda samt lång väg för många barn till sin skola innebär det ökad
biltrafik vilket medför en säkerhetsrisk för de barn som skall gå till skolan. Det medför även längre
dagar om man skall vänta på bussar samt att barnen behöver vara längre på fritids.
Större delen av de som får så långt till skolan att de är berättigade till skolskjuts (2 km för
lågstadiet och 3 km för mellanstadiet) bor på ett sådant avstånd från skolan att de har rätt till
detta även med nuvarande skolstruktur. Därför är vår bedömning att den föreslagna
skolstrukturen ger förutsättningar för att trafikmängden i området inte behöver påverkas i
någon större utsträckning.

Remissinstans: Arealens förskola
Kommentarer på inkommen remiss:
Kompetensförsörjning
Antalet vuxna per elev är viktigare än antalet vuxna per skola, vi befarar att antalet vuxna
per elev kommer att minska med detta förslag
Svar: Det finns i arbetet med framtidens skola ur ett kompetensförsörjningsperspektiv ingen avsikt att
sänka lärartätheten/antalet vuxna per barn.

Stadsplanering Fastigheter Trafik och skolvägar
I förslaget för Sunderbyn har en geografisk spridning mellan förskolor eftersträvats. Även området
runt nuvarande Kläppbackens förskola och Kläppenskolan erbjuder närhet till naturmiljöer.
En ny, större förskola i Sunderbyn kan byggas på platsen motsvarande nuvarande Arealens
förskola, naturnära och bra läge för en förskola.
Orealistisk tidsplan – orimligt att Hemängsskolan ska ha fått nya, ändamålsenliga och färdigbyggda
lokaler till hösten 2017, likaså för Kläppenskolan till 2018.
För Hemängsskolan medger befintlig detaljplan utbyggnad. Kläppenskolan ligger inom ej
detaljplanelagt område. Det vill säga att för om/nybyggnad behövs endast bygglov, vilket
ger relativt korta handläggningstider när beslut om om/nybyggnad tagits.
Trafiksäkerhet – ökad trafik genom byn när barn behöver skjutsas längre, medför sämre miljö och
osäker skolväg för de barn som kan gå till och från skolan.
När det gäller säker skolväg, se s. 23 i delrapport – Stadsplanering, fastigheter/investering,
skolvägar och trafik. Större delen av de som får så långt till skolan att de är berättigade till
skolskjuts (2 km för lågstadiet och 3 km för mellanstadiet) bor på ett sådant avstånd från
skolan att de har rätt till detta även med nuvarande skolstruktur. Därför är vår bedömning
att den föreslagna skolstrukturen ger förutsättningar för att trafikmängden i området inte
behöver påverkas i någon större utsträckning.

Riskbedömning
Konsekvensanalys saknas.

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: Föräldragruppen Kråkbergsskolan
Kommentarer på inkommen remiss:
Utbildningsperspektivet
Den befintliga strukturen omfattar tre skolor idag och förslag till förändrad struktur innebär att
Sunderbyn kommer att ha två grundskolor.

Elevtransporter
Förslaget omfattar en orealistisk kalkyl kring elevtransporter gällande antal barn som
behöver skolskjuts. Elevantalet kommer i realiteten att bli mycket större än beräknat, då fler
får längre färdväg till både förskola och grundskola. Det är miljömässigt inte hållbart med
ökade elevtransporter.
Svar:
De elever som får skolskjuts uppfyller kriterierna för skolskjuts enligt kommunens riktlinjer.
Skolskjuts har man från förskoleklass till klass 9 i grundskolan. Barn i förskola har inte rätt till
skolskjuts. De elever som får skolskjuts kommer att åka i de befintliga bussarna som redan nyttjas till
skolskjutsarna.

Kompetensförsörjning
Den ursprungliga motiveringen till hela skolstrukturprojektet Framtidens skola motiverades
av lärarbrist. Vad i det här förslaget gör Luleå kommun till en mer attraktiv arbetsgivare för
lärare och vad i förslaget kommer att leda till en minskad lärarbrist?
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 elvevolym 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.
Måltidsorganisation
Måltidsplanering: Om årskurs 6 flyttar till Kråkbergsskolan kommer elevantalet på skolan
att växa med 60-80 elever jämfört med idag och matsalen på Folkhögskolan kommer inte att
rymma alla dessa elever under skollunchen. Redan idag rymmer matsalen knappt de 210
elever som går på skolan. Matsalen måste i sådana fall byggas ut vilket innebär stora
kostnader.
Svar:
Vid tidigare samtal med Folkhögskolans ledning framkom att ett utökat elevantal inte mötte några
hinder, då skolan tidigare haft fler elever än i dag. Det är en schemaläggningsfråga för rektor att
tillskapa en god måltidsmiljö. Det kostpolitiska programmet säger att luncher ska serveras mellan kl.
11:00-13:00.

Remissinstans: Hemängsskolan Gula spåret
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. Den befintliga strukturen omfattar
tre skolor idag och förslag till förändrad struktur innebär att Sunderbyn kommer att ha två
grundskolor.

Riskbedömning
”Formativ bedömning tycks vara särskilt betydelsefull för lågpresterande elever och elever i
behov av särskilt stöd.” (sid 212, Utmärkt undervisning av Jan Håkansson och Daniel
Sundberg) Det är därför risk att eleverna, om de flyttas redan i år 6, får möta mer av den
summativa bedömningen under sitt viktiga första år på Kråkbergsskolan. Att få gå till en
trygg skolmiljö, med kompisar och lärare som man känner väl är en mycket viktig del i
barnens skolvardag.
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.

Remissinstans: Kläppbackens förskola
Kommentarer på inkommen remiss:
Utbildningsperspektivet
De pedagogiska riktlinjer som tagits fram inför nybyggnation av förskolor omfattar även omoch tillbyggnation av befintliga lokaler. Lokalerna kommer i förekommande fall att anpassas
på ett sådant sätt att de är trygga, ändamålsenliga och funktionella för den verksamhet som
ska bedrivas där. Den befintliga strukturen omfattar tre skolor idag och förslag till förändrad
struktur innebär att Sunderbyn kommer att ha två grundskolor.

Kompetensförsörjning
Enligt underlaget råder det en stor brist på lärare i hela landet och kommunen menar att vi måste göra
läraryrket mer attraktivt (sid 10) så fler söker till utbildningar och tjänster. Här finns det ingen
genväg och man kan inte tro att det skulle locka med mer heltidstjänster eller moderna och snygga
lokaler, lönerna måste höjas så vår kategori av jobb följer de övriga akademikernas löneökning. Tyvärr
bedrivs skolan kommunalt och kommunen har inte generellt mandat att höja löner till dem nivåerna
som behövs idag. Idag har vi för lite tid för förberedelse och reflektion, sämre arbetsförhållanden, höga
ljudnivåer, stora barngrupper och hög sjukfrånvaro. Att det plötsligt skulle bli bra genom att slå ihop,
forma om och bygga till litegrann är en utopi. Förslaget och remissen som helhet får det att verka så,
att allt löser sig bara vi gör större enheter.
Kommentar;
Luleå kommun har under de senaste åren prioriterat en strategisk satsning på lärarna för att
höja lönerna, se delrapport kompetensförsörjning s. 7. En förändrad skolstruktur är inte den
enda lösningen på problemet med framtida kompetensförsörjning inom skola och förskola.
Förvaltningen arbetar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete för att främja en hållbar
arbetsmiljö för alla medarbetare. Förvaltningen arbetar också kontinuerligt med aktiviteter
för att möjliggöra framtida rekrytering av medarbetare till förvaltningens verksamheter se
sida 7-10 i delrapport kompetensförsörjning samt barn- och utbildningsförvaltningens
kompetensförsörjningsplan.

Måltidsorganisation
I förskolans ”Pedagogiska riktlinjer inför om-, till- och nybyggnation av förskolor” finns
riktlinjer för hur förskolan ska arbeta med måltidslösningar i framtiden.

Stadsplanering Fastigheter Trafik och skolvägar
Hur får man en bra och framförallt trygg utevistelse med så många barn samlat på samma yta och hur
kan man erbjuda utmaningar, egna vrår samt ha översikt så det inte bara blir en förvaring barn som
ska ”räknas”?
Kommentar;
Hur utemiljön ska utformas kommer att utredas mer utförligt i ett senare skede. Vi ser i
dagsläget inte att några olösliga problem kommer att uppstå.

Vi tycker inte att förslaget passar in i Sunderbyns infrastruktur. Var folk bor, hur vägarna ser ut och
hur mönstren för att transportera barn och vuxna från sin bostad till förskola och/eller skola och sen
till arbete. Detta gäller både på morgonen och vid dagens slut.
Med förslaget försämras vardagsmotionen (elevhälsan) för flertalet barn genom att man minskar
möjligheterna att cykla och promenera till skolan. Alltså merparten kommer påverkas negativt av
placeringarna av de olika enheterna.
Enskilda elevers frihet försvinner genom att man tar bort möjligheten att ta sig hem på egen hand då
barnen måste vänta på bussar eller vänta på föräldraskjuts istället. Detta driver också på ökad tid på
fritids, vilket vi anser negativt.
Med förslaget påverkas även folkhälsan negativt när föräldrar måste skjutsa sina barn mera, istället
för att cykla, gå eller att åka buss.
Förslaget passar inte för familjer där man har barn på både förskola och skola. Detta får också
konsekvensen att det ökar trafiken på Sunderbyns vägar. Detta är inte önskvärt ur
trafiksäkerhetssynpunkt och miljösynpunkt.
Det hämmar utvecklingen av hela Sunderbyn, i och med att hemängskolans placering ligger i
utkanten åt ena hållet av en by som är över en mil lång.
I stort väljer föräldrar förskola utifrån närheten till hemmet, närheten till en skola eller att förskolan
ligger längsmed vägen till arbetet. Om kläppenskolan flyttas försvinner flera parametrar att välja
kläppenområdets förskola. Kläppenområdets förskola kommer i många fall inte bli ett naturligt val för
boende eller arbetande föräldrar i Sunderbyn. Alltså kommer föräldrar välja en annan förskola som
ligger mer i anslutning till resväg eller närhet till skola (t.ex. på grund av att annat syskon går på
skolan)
Kommentar;
Större delen av de som får så långt till skolan att de är berättigade till skolskjuts (2 km för
lågstadiet och 3 km för mellanstadiet) bor på ett sådant avstånd från skolan att de har rätt till
detta även med nuvarande skolstruktur. Därför är vår bedömning att den föreslagna
skolstrukturen ger förutsättningar för att varken trafikmängden i området eller folkhälsan
behöver påverkas i någon större utsträckning.

Sunderbyn
Remissinstans: Kläppenskolans elevråd
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.
Den befintliga strukturen omfattar tre skolor idag och förslag till förändrad struktur innebär
att Sunderbyn kommer att ha två grundskolor.

Måltidsorganisation
Hur blir det med matsalen? Ryms alla?
Kommentar;
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: Kläppenskolans föräldraråd
Kommentarer på inkommen remiss:
Utbildningsperspektivet
Den befintliga strukturen omfattar tre skolor idag och förslag till förändrad struktur innebär
att Sunderbyn kommer att ha två grundskolor.

Ekonomi
Framtidens skolas förslag med Hemängskolan som enda låg- och mellanstadieskola i Sunderbyn kan i
framtiden innebära att ytterligare skola i Sunderbyn behöver byggas vilket skulle innebära en
nybyggnation. Det är dyrt att bygga om en skola till en förskola och det innebär även mycket dyra
drifts- och underhållskostnader. Vi ser även en risk med att tillbyggnaderna inte blir av, vad händer
då? Skall moduler fortsätta nyttjas? Hur tänker man om 10 år? Vad blir ekonomisk vinst/förlust?
Svar:
Planering av framtidens skolor och förskolor bygger på kommunens befolkningsprognos. Vi
har utifrån den och prognosticerat elevunderlag inte anledning att se att någon ytterligare
skola behövs i Sunderbyn. En eventuell expansion på Bränslan bör inte påverka den
bedömningen. En utbyggnad av befintliga skolor är möjlig. En analys av kostnad för
ombyggnation av skola till förskola finns redovisad i remissunderlaget.
Vilka vinster ser man med personalkostnader med en låg- och mellanstadieskola jämfört med två?
Svar:
I uppdraget Framtidens skola ingår inte ett effektiviseringskrav på grundskolan. Generellt
kan man dock anta att undervisningsuttaget per lärare stiger med större skolor. Transporttid
mellan flera skolor minskar vilket medger att läraren kan undervisa mer till samma kostnad.
Måltidsorganisation
Matsalen på Kläppenskolan är ej lämplig för förskoleverksamhet. Det krävs omfattande
ombyggnationer. Som kombiskola skulle det finnas tillfälle att skapa optimala lokaler för ändamålet
och flexibelt nyttja matlokalerna för förskola och skolbarn samt ökade möjligheter att laga
närproducerad mat med variation.
Kommentar;
Med ett höj och sänkbart värmeri fungerar det även för små barn att servera sig själv sin
lunch, när det gäller möblering ska den anpassas för barn/elevunderlaget

Riskbedömning
Vi ser även en risk med att tillbyggnaderna inte blir av, vad händer då?
Kommentar;
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.

Remissinstans: Kläppenskolans personal
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.
Den befintliga strukturen omfattar tre skolor idag och förslag till förändrad struktur innebär
att Sunderbyn kommer att ha två grundskolor.

Remissinstans: Sunderbyn, remissvar Kråkbergsskolan elevkår
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.
Den befintliga strukturen omfattar tre skolor idag och förslag till förändrad struktur innebär
att Sunderbyn kommer att ha två grundskolor.

Måltidsorganisation
Hur ska vi rymmas i Kråkbergsskolans matsal då det redan lätt blir överfullt? Om vi får
ännu fler elever hit så skulle det ej funka.
Kommentar:
Vid tidigare samtal med Folkhögskolans ledning framkom att ett utökat elevantal inte mötte
några hinder, då skolan tidigare haft fler elever än i dag. Det är en schemaläggningsfråga för
rektor att tillskapa en god måltidsmiljö. Det kostpolitiska programmet säger att luncher ska
serveras mellan kl. 11:00-13:00.

Remissinstans: Sunderbyn, remissvar Kråkbergsskolans personal och
rektor
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.
Den befintliga strukturen omfattar tre skolor idag och förslag till förändrad struktur innebär
att Sunderbyn kommer att ha två grundskolor.

Måltidsorganisation
Eleverna på Kråkbergsskolan kommer inte att rymmas i folkhögskolans matsal för lunch
eftersom vi redan idag med 210 elever har svårt att få plats. Folkhögskolans matsal måste då
byggas ut.
Kommentar:
Vid tidigare samtal med Folkhögskolans ledning framkom att ett utökat elevantal inte mötte
några hinder, då skolan tidigare haft fler elever än i dag. Det är en schemaläggningsfråga för
rektor att tillskapa en god måltidsmiljö. Det kostpolitiska programmet säger att luncher ska
serveras mellan kl. 11:00-13:00.

Riskbedömning
Det är viktigt att Ni som kommer att fatta beslut i frågan vet hur läget ser ut och vilka
konsekvenser ett sådant beslut riskerar att få. Det behöver vara öppet vad man fattar beslut
om. Konsekvenserna är stora och drabbar många områden.
Kommentar:
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.

Sunderbyn
Remissinstans: Skolrådet Hemängsskolan
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
Den befintliga strukturen omfattar tre skolor idag och förslag till förändrad struktur innebär
att Sunderbyn kommer att ha två grundskolor.

Riskbedömning
”Formativ bedömning tycks vara särskilt betydelsefull för lågpresterande elever och elever i
behov av särskilt stöd.” (sid 212, Utmärkt undervisning av Jan Håkansson och Daniel
Sundberg) Det är därför risk att eleverna, om de flyttas redan i år 6, får möta mer av den
summativa bedömningen under sitt viktiga första år på Kråkbergsskolan. Att få gå till en
trygg skolmiljö, med kompisar och lärare som man känner väl är en mycket viktig del i
barnens skolvardag.
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.

Remissinstans: Elin Murbeck
Kommentarer på inkommen remiss:
Utbildningsperspektivet
Förskolefrågan ”undanskymd” i remissen, effekter för förskolebarn ej omnämnda i tillräcklig
utsträckning.
Svar/kommentar: Remissmaterialet/rapporten Framtidens Skola anger en tydlig avgränsning
gällande förskolan (s 11). Fakta, bakgrund, teorier osv i remiss/rapport fokuserar på grundskolan. I
förskolan pågår sedan en tid tillbaka ett parallellt arbete. Bl.a. har Pedagogiska riktlinjer inför om-, till
och nybyggnation tagits fram. Dess beskriver bl.a. miljö, förhållningssätt, grundläggande värden och
funktioner i Luleås framtida förskolor. Riktlinjerna baserar sig på skollag och förskolans läroplan.
Kläppenskolan mindre lämplig som förskola, stentrappa, risk för fallskador, inom- och
utomhusmiljö begränsar.
Svar/kommentar: De pedagogiska riktlinjer som tagits fram inför nybyggnation av förskolor omfattar
även om- och tillbyggnation av befintliga lokaler. Lokalerna kommer i förekommande fall att anpassas
på ett sådant sätt att de är trygga, ändamålsenliga och funktionella för den verksamhet som ska
bedrivas där.

Kompetensförsörjning
Hur många halvtider/deltider tror ni att ni kommer att kunna göra om till heltider och
därmed också få nöjdare personal? Förflyttningarna måste generera i att ni tänkt minska
personalstyrkan på något sätt, annars kommer ni enligt min mening inte att kunna klara de
ökande antalet pensionsavgångar som ni aviserat, fasat för och ger som grund till framtidens
skola. Sammanslagningen kommer att generera fler vuxna i skolan, men frågan är hur
många vuxna per barn det kommer att bli? Jag tror tyvärr att det kommer att bli färre. Jag
skulle också vilja veta om stora skolor är mer attraktiva som ni skriver, i verkligheten?
Svar: Luleå kommun eftersträvar heltidsanställningar för alla medarbetare. 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. Avsikten är att fler
medarbetare ska få heltidsanställning och placering på samma enhet. Det finns i arbetet med
framtidens skola ur ett kompetensförsörjningsperspektiv ingen avsikt att sänka lärartätheten/antalet
vuxna per barn. Större skolenheter ger bättre förutsättningar för många faktorer som ökar
attraktiviteten i en anställning t ex heltidsanställning på samma skola, fler kollegor att samverka med
och en flexibel organisation, se delrapport kompetensförsörjning s. 28.
Vision 2050
Kommentarer:
Samhällsutvecklingskontoret kan bidra som resurs i den fortsatta genomförandeprocessen
med framtidens skola utifrån landsbygdsperspektivet i samverkan med barn- och
utbildningsförvaltningen.

Remissinstans: Kläppbackens föräldraråd
Kommentarer på inkommen remiss:
Kommentarer:

Vi eftersträvar en spridning av förskolor i bostadsområdena även i Sunderbyn. För några kan
förslaget betyda att det blir närmare till förskolan, för andra att det blir lite längre än vad som
är fallet i dagsläget. Sunderbyn är ett vidsträckt bostadsområde. Idag har vi för lite
platskapacitet inom Kläppen och Bränslanområdet. Förslaget bygger på vårt behov av
förstärkt och permanent platskapacitet inom Kläppen/Bränslan, då nuvarande förskola finns i
moduler. Med förslaget kommer det att finnas fyra förskolor inom Sunderbyn, tre inom
Hammaren, en motsvarande Kläppen/Bränslan.
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.
Den befintliga strukturen omfattar tre skolor idag och förslag till förändrad struktur innebär att
Sunderbyn kommer att ha två grundskolor.

Remissinstans: Pedagoger Arealens förskola
Kommentarer på inkommen remiss:
Förskolan
Kommentarer:
I förslaget för Sunderbyn har en geografisk spridning mellan förskolor eftersträvats. Även området
runt nuvarande Kläppbackens förskola och Kläppenskolan erbjuder närhet till naturmiljöer.
De pedagogiska riktlinjer som tagits fram inför nybyggnation av förskolor omfattar även om- och
tillbyggnation av befintliga lokaler. Lokalerna kommer i förekommande fall att anpassas på ett sådant
sätt att de är trygga, ändamålsenliga och funktionella för den verksamhet som ska bedrivas där.

