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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:
Delprojekt Vision 2050, sidan 5.
En risk som lyfts i delprojektet gäller att stadsdelar ökar i antal
innevånare och får framtida behov av förskola och skola. Detta är en
aspekt som vi ser är högaktuell för sörbyarna. I dagsläget finns stora
begränsningar i utbyggnad av Sörbya-områdena pga brister kopplat
till VA-nätet. När man i framtiden löser VA-problematiken kommer
än fler att flytta ut till Sörbyarna och behov av närhet till förskola och
skola öka. Vi ser att yngre barn (fsk.klass tom klass 6) mår bäst av att
få gå i en liten skola nära hemmet, i en familjär miljö där alla känner
varandra. Det är ett litet steg från förskola till skola. Det är en social
trygghet och omhändertagande miljö där de äldre barnen tar hand om
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de yngre barnen. Pedagogerna känner alla barn, och barnen känner
alla pedagoger. Föräldrar känner igen varandra och andras barn och
stödjer i att värna om barnens trygghet och utveckling. För de äldre
barnen i högstadieålder ser vi positivt på en gemensam
högstadieskola i Antnäs . Detta eftersom Antnäs i Vision 2050
kommer fungera som en nodby för Sörbyarna. Då har eleverna i
Sörbyarna fortfarande relativt nära till skola. Resurser som t ex
skolsköterska, specialistlärare och elevhälsa kan vara samlad på
högstadieskolan men samtidigt stödja i låg- och
mellanstadieskolorna i byarna runt omkring. Om cykelvägar byggs ut
från omkringliggande byar till Antnäs så krymper avstånden
ytterligare och kan gynna ökad gemenskap mellan byarna. Detta ger
även bättre miljö och ökar fysisk stimulans för barnen.
Delrapport IT, sida 5
Utökat arbete med IT-utvecklingen skulle gynna de mindre skolarna.
Samverkan mellan olika skolor kan utvecklas och man kan på
distans, med stöd av IT-hjälpmedel, få till bra samarbeten, stötta
varandra, utbyta erfarenheter mm.
Delrapport Måltidsorganisation, s.4
Rubrik Måltider i skolan stycke 2
Vi tror att det som står i stycke 2 lättare kan upprätthållas på en
mindre skola, så som Måttsundsskolan är uppbyggd idag.
Kontaktperson
Namn: Stina Olsson
Kontaktuppgifter
E-post: olssonsti@hotmail.com
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