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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:
Framtidens skola- remissvar Gula spåret
Hemängsskolan är en av två skolor i Luleå Kommun, som lyfts fram som ett
positivt exempel på hur man kan organisera skolor i den anda som ”Framtidens skola” handlar om. Vi har ett gott rykte och ett flerårigt samarbete med
LTU och deras lärarutbildare samt lärarstudenter. Vi har många utbildade och
aktiva handledare(11- 13 st) och många studenter som vill göra sin praktik
här.
I dokumentet ”Framtidens skola” lyfts skola F-6 fram som det gällande. Den
enda gången det handlar om F-5 är när det gäller den nya skolorganisationen
för Sunderbyn. Det är ett gammalt sätt att
organisera skolan, som stämmer bättre med den gamla läroplanens syn (Lpo
94). I kapitlet ”Pedagogisk idé för skolan i Luleå kommun” (sid 32) är en av
utgångspunkter att skolan i Luleå ska spegla grundskolans styrdokument.
Grundskolans struktur är under omvandling och ska anpassas till en ny tid.
Utgångspunkter för Pedagogisk idé är att:
– bidra till ett framtida Luleå och målbilden Luleås skolor en nationell
förebild
– spegla grundskolans styrdokument
– skapa utrymme för det lärande och de förmågor som läroplanen
lyfter fram
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– bidra till en god arbetsmiljö för elever och personal
– utgå från hållbarhet utifrån elev-, medarbetar- och ledarperspektiv
Pedagogisk idé beskriver grundläggande värden och vägledande principer
samt förhållningssätt och funktioner för Luleås skolor nu och i framtiden.
Den pedagogiska idén ska även utvecklas att omfatta riktlinjer vid
ny/ombyggnation. (sid 32 Utredning Framtidens skola)
Över allt där F-5 skolor funnits har man frångått detta till förmån för F-6. I
remissunderlaget till ”Framtidens skola” står det under rubriken ”Den pedagogiska idéen” (sid 32) inget om en lösning med F-5 skolor. Vi tror att det skulle
innebära sämre möjligheter att rekrytera nya lärare till Hemängsskolan, om
möjligheten att arbeta med betygssättning och Nationella prov i år 6 undantas
från oss lärare. Det har också negativa konsekvenser för vårt kollegiala lärande och sambedömning av elevernas kunskaper. Vi ser även i förslaget att
Rutviksskolan ska återta sina elever i år 6 så fort det är möjligt. Det är svårt att
se varför Hemängsskolan skulle vara den enda skolan i Luleå som inte är en
F-6 skola?! Det är de små enheterna som man nu försöker lägga till större
enheter och det känns mycket ologiskt att vi som en stor skola inte ska kunna
bevara vår pedagogiska tanke i år F-6. I de tidigare förslagen har det inte funnits någon tanke om F-5, utan det är ett förslag som dykt upp när politikerna
bestämde sig för att bevara Kråkbergsskolan. Det tycker vi är konstigt och
oroande – helt plötsligt är det lokaltillgången och inte pedagogiska tankar som
avgör hur skolan ska organiseras i framtiden! Alla skolor måste utvecklas till
bra skolor. Huvudmän och skolor behöver långsiktighet... Bra skolor kännetecknas av högt ställda förväntningar i en atmosfär som präglas av arbetsro,
öppenhet och trygghet. Undervisningen har ett vetenskapligt förhållningssätt
som utgår från beprövad erfarenhet.
Med utgångspunkt i styrdokumenten anpassas undervisningen efter elevernas
förutsättningar och behov. (Sid 20 Utredning Framtidens skola)
Vi arbetar på en skola som uppfyller ovanstående. Vi välkomnar Kläppenskolan till oss och ser många fördelar med en stor F-6 skola i Sunderbyn, där vi
tillsammans kan arbeta i ett F-6 perspektiv i enlighet med våra styrdokument
och visionerna i ”Framtidens skola”. Det som krävs är en ordentlig satsning på
en utbyggnad som fungerar framåt så att alla barn ryms. Eftersom vi ändå
måste bygga ut skolan så förstår vi inte varför man inte bygger ut vår skola
rejält och löser lokalproblemen en gång för alla. Av takten på förändringsarbetet förstår vi att man tänker använda sig av moduler för att utöka vår yta och
vårt förslag är att man istället satsar på att bygga ut vår skola på ett varaktigt
sätt.
Konsekvenser för oss på Hemängsskolan:
Vi har kursplaner som gäller år 4-6, om eleverna ska byta skola i år 6 hur blir
då övergången hållbar för eleverna?!
Vi har kunskapskrav som ska bedömas och betygssättas redan första terminen eleverna i år 6 är på en ny skola med nya lärare och i nya klasser. Ett
kunskapsinnehåll som egentligen ska bearbetas och bedömas i ett längre
tidsperspektiv (år 4-6). Det leder till negativa konsekvenser för vårt arbete med
Kunskap, bedömning och
betygssättning då vi förlorar naturliga tillfällen till sambedömning och kollegial
fortbildning kring Nationella prov och betyg.
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Satsa istället på att låta Hemängsskolan förbli en stor F-6 skola och bygg ut
everna i år 6 i Sunderbyn ryms här! Elever som då får en skolgång som
hänger ihop och stämmer med Läroplanens intentioner. Ta vara på kompetensen hos de lärare som har jobbat aktivt med formativ och summativ bedömning i dessa åldrar. Ryck inte ur Hemängsskolan ur hela Luleå Kommuns
sätt att organisera skolverksamhet!
Det känns inte som ”Framtidens skola” utifrån pedagogiska tankar, utan en
nödlösning beroende på lokalbrist! Vi ser mycket positivt på att Kråkbergsskolans högstadium bevaras och vi vill fortsätta vårt samarbete med dem för en
röd tråd i elevernaslärande - med år F-6 på Hemängsskolan och år 7-9 på
Kråkberg!Forskning om lärande visar att formativ bedömning är mest effektiv
för att stimulera elevers lärandeutveckling och formativ bedömning kräver att
man känner sina elever.
”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.
Goda relationer är något som främjar lärande och relationer tar tid att bygga
upp. I år 6 ska man också bedömas med betyg för första gången och det är
viktigt för det fortsatta lärandet, speciellt för elever i
behov av stöd, att betygen är välgrundade och välmotiverade. Vår skola har
goda resultat i Trygghetsenkäter mm. Barnen, föräldrarna och personalen trivs
och vi har goda resultat. Varför ska man riva upp en sådan framgångsrik organisation pga lokalbrist?!
Kråkbergsskolan har inte heller lokaler som rymmer alla år sex från Sunderbyn, om man inte flyttar bort de estetiska ämnena från skolan och då förstör
grunderna förskolans tematiska helhetssyn på lärande där kunskap och kultur
går hand i hand. Tänk om igen och låt oss fortsätta utveckla vår skola! Hemängsskolan är en skola med välutbildade lärare med legitimation och vi har
idag inga problem att rekrytera nya lärare. Vi på Hemängsskolan har arbetat
aktivt för att bli en framgångsrik skola och gjort många satsningar på att utveckla vårt arbete. Vi är stolta över vårt arbete och har många gånger de senaste åren fått visa upp delar av vårt arbete för andra.
Exempel på det vi åstadkommit är att en lärare fått Svenska akademins stora
Svensklärarpris
för sitt arbete kring läsande, vårt Storylinearbete om romer har
uppmärksammats på konferenser både i Sverige och i Skottland, vi deltar i
vårens
Matematikbiennal och berättar om Storyline utifrån Matematiklyftets innehåll.
Personalen på Hemängsskolan via ”Utvecklingsgruppen”
18/1 2016

Kontaktperson
Namn: Lena Sandberg
Kontaktuppgifter
E-post: lena.sandberg@skol.lulea.se
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