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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.
REMISSVAR FRÅN RÅNEÅ OMRÅDESGRUPP
Råneå områdesgrupp blev inbjuden till ett informationsmöte om Framtidens
skola den 2 november 2015 och blev där ombedd att lämna synpunkter på
förslaget vilket Råneå områdesgrupp också gjorde.
Råneå områdesgrupp lyfte argument mot en nedläggning av Vitåskolan ur
fyra olika perspektiv: Barnperspektivet, samhällsperspektivet,
familjeperspektivet och utbildningsperspektivet. När vi nu läser
remissunderlaget finner vi att våra framförda synpunkter inte har beaktats.
Barnperspektivet: lång resväg som ger lång restid vilken riskerar att förlängas
ytterligare genom väntetid på bussen. Otrygghet under transport i
åldersblandade bussar (F-9) samt den risk det medför när barnen
transporteras längre sträckor och på tungt trafikerad väg/E4. Detta drabbar de
yngre barnen hårt. Av detta kan vi endast se att risken för otrygg miljö i
bussen har adresserats och då endast avfärdats med ett konstaterande om att
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alla elever i Luleå kommun som nyttjar skolskjuts ska ha en trygg miljö
(delrapport elevtransporter, Risker identifierade i delprojekt elevtransporter).
Precis som om detta var en fråga där trygghet kan skapas genom ett generellt
beslut.
Vad gäller elevernas restid, både idag och i framtiden vid en eventuell
förändring (delrapport elevtransporter, Område Råneå, sid 42-54) inte verkar
stämma.
Samhällsperspektivet: Vitåskolans betydelse för inflyttning och utvecklingen i
Vitådalen och byarna i Vitådalens betydelse för Råneås fortsatta utveckling
har inte beaktats. Detta trots att det i remissunderlaget framgår att ”När
landsbygden växer och har ett bra samarbete med stadsbygden blir hela
kommunen starkare. Det är viktigt att se helheten i landsbygdsutvecklingen.
Målet för framtidens skola är att visa hänsyn till de kvaliteter som gör att en
stadsdel eller by kan vara levande och hållbar, samtidigt som elevernas rätt till
en jämbördig utbildning uppfylls.” (delrapport Vision 2050, Sammanfattning,
sid 8)
Det står också att läsa i remissunderlaget under rubriken Råneå att ” Under de
kommande 10 åren förväntas inga större bostadsprojekt inom området.” Detta
är felaktigt då det redan nu finns planer på att bygga trygghetsboende och
lägenheter med byggstart tidigast 2017. I övrigt finns ett mål satt av Luleå
kommun att Råneå ska växa med 1000 personer. Råneå är lämpligt för
nybyggnationer bland annat för att befintligt VA har god kapacitet.
Familjeperspektivet: Utredningen har inte beaktat hur familjerna och deras
barn skulle drabbas av en eventuell nedläggning av Vitåskolan. Detta trots att
det framgår i remissunderlaget att när det blir långt till skola och förskola så
drabbar det socioekonomiskt utsatta familjer värst. Utredningen har även
identifierat att föräldrarnas skjutsning kan öka vilket givetvis inte bara
påverkar miljön utan även familjernas ekonomi. (Remissunderlag, Vision
2050, sid 44)
Utbildningsperspektivet: Utredningen har inte beaktat hur barnens ork och
förmåga att klara sin skoldag påverkas av de långa (både tid och sträcka)
skoltransporterna. Minskad tid till lek, rörelse och idrottsaktiviteter leder
också till ökad trötthet och sämre hälsa. Ändå framgår det i remissunderlaget
att de barn som redan från början har svårast att klara skolan påverkas mest
negativt då skoldagen blir lång eller skolenheterna blir stora.
(Remissunderlag, Vision 2050, sid 44)
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Med detta remissvar framför Råneås Områdesgrupp här sitt absoluta stöd för
Vitåskolans fortsatta verksamhet och därigenom positiv utveckling för
samhället Råneå och Råneå- och Vitåälvdalar!

Kontaktperson
Namn:
Tomas Karlsson
Ordförande Råneå områdesgrupp
Kontaktuppgifter
E-post: Thomas.karlsson@ssab.com
Telefon: +46 70 35 82 016
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