LULEÅ KOMMUN

REMISSVAR
2016-01-07

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.
Avanskolan
2016-01-19
 Vi vet att det finns ett förslag om ett samarbete mellan Avanskolan och
Unbyns skola i Boden. Dessa skolor är nära varandra geografiskt. Vi
på Avanskolan ser gärna att Unbyskolans elever kommer till
Avanskolan för en sammanslagning av skolorna. Detta ser vi mycket
positivt på och skulle verkligen gynna Avanskolan.
Då vi vet att många elever från Klöverträskskolan vill börja på
Avanskolan är det verkligen till fördel att även Unbyns elever börjar
på Avanskolan. Avanskolan som centrumskola, som NODskola, här i
byarna kring Luleälven. Kanske ett byte av namn till Älvskolan skulle
vara vackert.
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 Vi vet att Unbyskolan är i sämre skick och väldigt liten. Att vi på
Avanskolan tar emot fler elever skulle inte innebära ett utbygge av
Avanskolan.
Eleverna känner till varandra mellan byarna och ser framemot att
Unbyns elever eventuellt börjar på Avanskolan. Många är med
varandra på fritiden i olika sportklubbar. Mångfald av elever skapar
ett bra skolklimat.
 Vi vet att många i Unbyn är väldigt positiva till en sammanslagning
med Avanskolan och då till att använda vår fina skola som vi har i
Avan.
 Det var så gott som redan bestämt denna sammanslagning av Avan
och Unbyn för något år sedan. Men då behövde Avanskolan byggas ut,
nu är det så att Avanskolan inte behöver byggas ut.
Vi på Avanskolan är redo att ta emot Unbyskolans elever redan nu!
 Vi ser gärna att Unbyns elever kommer till oss redan till hösten 2016.
Fler elever genererar mer personal vilket ger större kvalitet på skolans
arbete.
 Vi har fått höra att Klöverträsks elever ska få välja Alviksskolan endast
om de ska få skolskjuts. Detta gillas inte av väldigt många i byarna
runt Klöverträsk och Avan. Det är ett fritt skolval och när ni väljer att
lägga ner en skola bör det fria skolvalet gälla med skolskjuts. Vi på
Avanskolan har redan idag och sen många år tillbaka elever från
Klöverträsk och dess byar runtomkring som har fått stå utan
skolskjuts. Detta bör ändras omgående. Det är betydligt närmare från
Klöverträsk till Avan än till Alvik, räknat bilvägen inte fågelvägen som
Kommunen verkar ha räknat på då de endast ger skolskjuts till Alvik.
 Vi vet i denna fråga också att Alvik inte kan ta emot alla från
Klövertäsk för de får för många elever för vad skolan är byggd för, det
är i och med det högst orimligt att endast erbjuda skolskjuts till Alvik.
 Skolskjuts till alla, skola till alla!
Kontaktperson: Cecilia Brosäter
Kontaktuppgifter: cecilia.brosater@skol.lulea.se
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