Synpunkter på underlag till beslut för framtidens skola. Insänt 19 Januari 2016.
Bensbyn väntas expandera och invånarantalet öka med 300 personer, VA-nätet är nyligt
utbyggt för att klara av fler hushåll. Detta att byn väntas växa samt att övriga områden i
Björkskatans området verkar expandera förklaras av kommunen som orsak till att lägga ner
Benzeliusskolan.
Anmärkningsvärt är Barn- och utbildningsnämndens yttrande på medborgarförslag om
utbyggnad av Benzeliusskolan: ”Nu gällande befolkningsprognos för Bensbyn visar att elever
i åldern 6-12 år kommer att öka lite under närmaste åren för att sedan minska fram till år 2023
med drygt 30 elever jämfört med idag”. Tror kommunen själv på en tillväxt i Luleå samt
expansion i Björkskatans område? Vi har svårt att förstå att enligt kommunen leder för få
elever till ingen utbyggnad och för många elever leder till nedläggning.
Enligt statistik har Bensbyn en medelålder på 38 år. Liknande siffror finns att hitta för Örarna
och Brändön. Det verkar dessutom pågå en generationsväxling där inflyttningen är större än
utflyttning i dessa byar. Som det ser ut idag kommer de barn som är födda 2014 börja
Benzeliusskolan 2020 och klassen kommer ha fler än 20 elever. Hur framtiden faktiskt
kommer ser ut vet ingen. Men om dessa siffror drastiskt skulle ändras nedåt få vi alla vara
överens om att kommunens vision om -10000 nya luleåbor, vision 2050 om hållbara
stadsdelar och byar samt levande landsbygd, expansion i Björkskatan området- får ses som ett
stort misslyckande.
Vid en informell undersökning svarade de allra flesta att en stor bidragande orsak att flytta till
Bensbyn var att byn har en skola. Skolan ÄR viktig om man vill att någon del av kommunen
ska växa och i många fall nödvändig för att ge folk möjlighet att bo på vacker landsbygd.
Vi föreslår att kommunen arbetar efter den fördjupade översiktsplanen som beskriver en
situation där både skola och förskola finns i Bensbyn, med nybyggnation vid ishockeyplan. I
en större skola ryms även barnen från Hällbacken. Det är lika långt från Hällbacken till
Bensbyn som från Bensbyn till Hällbacken. Barnen från Brändön och Örarna har redan lång
väg till skolan och den behöver inte bli längre. Laxen behåller också sin förskola och dess
goda kvalitét, därmed minskar också trycket mot Bensbyns förskola.
Förutom närhet till vacker natur har Bensbyn sin skola, det är kärnan i byn. I Benzeliusskolan
är samtliga pedagoger behöriga och har heltidstjänster. Enligt Skolverkets rapport efter tillsyn
2014 uppfyller skolan de krav som granskats och den genomsnittliga betygspoängen för
årskurs 6 ligger över riksgenomsnittet i alla ämnen utom hem- och konsumentkunskap.
Benzeliusskolan har utöver god kvalité i kunskap och utbildning en färdig sporthall,
tennis/ishockeyplan, fotbollsplan, skidspår in på knuten, tillgång till Benzeliusgården som
kallas ”musikhuset” och inte minst naturen lättillgänglig med en fantastisk skolskog som inte
går att återskapa på något sätt.
Benzeliusskolan är viktig för eleverna, deras trygghet och utbildning samt byn.
Åter igen så har det hänt att vi inte får information innan det nästan är försent, idag den 18
januari har mötet med rektorerna varit och onsdag 20 januari kl. 8.00 ska synpunkterna vara
insända efter en remissomgång bland föräldrar, barn, pedagoger, mor och farföräldrar samt
andra intresserade landsbygdsbor i Bensbyn och närliggande byar.

Men här kommer trots den korta tiden flera synpunkter från oss:
Vi vill ha information i tid och att vi vill ha en konsekvensanalys/ riskbedömning i underlaget
till beslut för Framtidens skola som också belyser det ekonomiska.
Vidare så har kommunfullmäktige i december 2015 fattat beslut om en långsiktig plan för
Benzeliusskolan och denna plan skulle alla vårdnadshavare på Benzeliusskolan vilja få
presenterat för sig.
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