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Synpunkter på underlag till beslut, Framtidens skola 2015/156
Från Kläppenskolans elevråd.
Elevrådsrepresentanterna har diskuterat i respektive klass, förskoleklass – år 5,
förslaget för Sunderbyn. De har tagit ställning till de tre nedanstående
meningarna.
Elever från Kläppenskolan f-5 går till Hemängsskolan från hösten 2017.
Hemängskolan får utökade lokaler.

Inte bra för någon av skolorna eftersom de måste bygga på båda
ställena. Det blir stökigt.

Roligt fler kompisar. Kul att få träffa kompisar och kusiner på
Hemäng. Man får kanske nya kompisar på Hemäng.

Inte så kul, jag tycker om skolan.

Det känns otryggt. Jag vill vara kvar på Kläppen. Tråkigt att
lämna Kläppen. Kul på Kläppen.

Många får längre till skolan. Vi vill gå färdigt på Kläppen till år
6.

Det är roligt men ännu roligare att vara kvar. Vi vill inte byta
skola.

Jag har aldrig sett skolan så jag vet inte.

Tråkigt med stor skola, för många barn och långt hemifrån.

Nya vuxna.

Jag är orolig för att hamna i en annan klass. Vi vill ha kvar vår
klass, inte splittras.

Kommer klasserna från Kläppen att delas upp på de olika spåren
på Hemäng om vi flyttar dit? Blir det större klasser – oro över detta.

Tryggare på mindre skola, alla känner alla. Vi känner många
stora elever på kläppen.

Hur blir det med matsalen? Ryms alla?

Blir det inte trångt på Hemäng med alla barn och fritids?

Hemäng får mindre skolgård, mindre yta att leka och röra sig på.

Vi gillar Kläppen som den är – skolan är bäst i världen!

Det blir långt för förskoleklassen.

Vi tror att många kommer att känna sig otrygga på den stora
skolan. I den lilla skolan känner alla alla.

Nu går vi till slöjd/idrott/musik på Kråkbergsskolan och får röra
oss mycket, det är bra.
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Det kostar pengar att riva Kläppenskolan och bygga ut
Hemängskolan.
Det blir mer bilkörande som är sämre för klimatet.

Samtliga elever i år 6 i Sunderbyn går till Kråkbergsskolan som blir en 69 skola från 2017.

Hur ryms alla 6:or på Kråk? Vi tror inte alla får plats där.

Vi vill gå upp till 6:an på Kläppen.

Upp till 6:an på Kråk.

Gå 6:an på Hemäng.

Vi vill gå i samma skola upp till 9an.

Bra att 6:orna är på Kråk så man får se hur det ser ut.

Bra att alla 6:or ska gå där på Kråk.

Roligt att gå med äldre elever.

Lokalbristen!! Var ska alla eleverna vara? Vilka klassrum ska
man vara i? Ska bildsalen vara kvar? Om inte måste bildmaterial köpas
in till alla klassrum.

Betygen blir bättre med en f -6 skola.

Förslaget låter okej men inte om inte slöjd- bild- musik- och
hemkunskapssalar blir kvar på Kråk. Hur löser man lokalbristen?

Kläppenskolan byggs om till förskola 6-8 avdelningar.
Förskoleverksamheten på Kläppbacken, Arealen och Lantmätaren
överförs till Kläppenskolans förskola från hösten 2018.








Dagis på Kläppen?! Här med den hårda trappan och stengolvet?!
Är det lämpligt för många små barn? De kan ramla och slå sig! Fler
vuxna som måste hjälpa dom…..
Hur ska utemiljön anpassas för de små barnen så de inte gör illa
sig? Hur garanteras småbarnens säkerhet när de är ute?
Hur mycket kommer alla förändringar och ombyggnationer att
kosta? Man måste bygga om mycket.
Var ska alla parkeringar för bilar rymmas? Föräldrarna måste
kunna parkera säkert när de lämnar och hämtar barnen.
Vad ska man göra med alla tomma dagislokaler? Kanske alla
dagisbarn vill vara på små daghem istället för på jättestora?
Många får långt att åka.
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Övrigt





Barnen är trygga med sina egna fröknar, inte för många fröknar.
Det blir bra förskola min lillasyster älskar den här skolan.

Kommer kommunen hinna göra förändringarna av de olika
skolorna inom tidsramen?
Vi vill att Kläppenskolan byggs klart, med bättre lokaler som
täcker olika behov som slöjd mm. Vi vill att barnen ska kunna gå från
dagis till år 6 på ett lite större Kläppen och att alla ska känna sig trygga
i den medelstora skolan. Vi tror det blir billigare att bygga ut. Vi vill ha
kvar vår skola!
Kombiskola som eleverna hört talas om låter bra.

Kontaktperson
Namn: Elisabeth Gylling, specialpedagog, Kläppenskolan
Kontaktuppgifter
E-post: elisabeth.gylling@skol.lulea.se

