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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 Kråkbergsskolans elevkår
För Kråkbergsskolan innebär den nya skolstrukturen att
Kråkbergsskolan isåfall kommer att bli en 6-9 skola dit Hemängskolans
6:or också kommer att flyttas.
Vi i Kråkbergsskolans elevkår anser inte att detta är ett bra förslag och
vi har följande synpunkter på förslaget som vi i dagsläget inte ser är
genomförbart:
Vi skulle inte rymmas och att gå till Hemäng skulle ta väldigt mycket tid.
Dagarna skulle bli längre och det uppkommer onödiga
transportsträckor.
Hur blir det med säkerheten? På Kläppen skulle det inte funka med de
branta och hårda trapporna när man är så pass liten som man kommer
att vara då man går på kläppen.
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Det blir svårt att bedöma och ge rättvisa och bra betyg till de som går i
årskurs 6 om de kommer till en ny skola med nya lärare som man inte
känner.
Det skapar mer problem än vad det löser. Barnen ska gå först från
Kläppenskolan, vidare till Hemängsskolan och sen vidare till
Kråkbergsskolan. När hinner eleverna landa och känna sig trygga med
lärare och kamrater?
När man är så pass liten kan det bli farligt för säkerheten att ta sig själv
till och från skolan om man bor långt ifrån.
Hur ska vi rymmas i Kråkbergsskolans matsal då det redan lätt blir
överfullt? Om vi får ännu fler elever hit så skulle det ej funka.
Det kommer att kosta mycket mer än vad man kommer att tjäna på
detta.
Om årskurs 6 ska gå på Kråkbergsskolan om två år så kommer vi att få
två årskurs 7-klasser som blir 40 elever i varje klass. Det är inte rimligt.
Det positiva med det här förslaget är att högstadiet blir kvar. Föräldrar
med barn som börjar komma upp mot högstadiet och även barnen
känner sig säkra med det. Det är bra.

Kontaktperson
Namn:
Albin Everdin, elevkårens ordförande
Kontaktuppgifter
E-post: everdin.albin@gmail.com

