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Synpunkter på underlag till beslut, Framtidens skola
2015/156
Örnässkolans föräldraråd för årskurs 1-6.
Aspekter som anses bör ses över och utredas noggrant:
 Trafik omkring skolan kommer att öka då fler föräldrar kommer
att behöva skjutsa sina barn från Svartöstand till Örnässkolan, ett
faktum som även nämns i sidan 4 i utredningen. Har Luleå
kommun en konkret lösning eller plan på hur trafiken kring
Örnässkolan kommer att hanteras?


Lokaler behöver definitiv renoveras och anpassas för att
tillgodose en attraktiv och säkert arbetsmiljö för både elever och
lärare, se Sida 59 i rapport.
 Under flera terminer har både lärare och föräldrar
påpekat att Örnässkolans utemiljö behöver förnyas och
svaret har varit att Örnässkolan ligger sist i väntelistan.
Större mängd barn kräver att bättre fritidsytor finns
tillgängliga för att tillgodose en god socialmiljö. Det är
viktigt för att motverka mobbning och utanförskap
samtidigt som det är viktigt för barnens säkerhet. Sid 36
”Trygghet/mobbning”
 Redan i nuläget är skolan matsal inte anpassad för
nuvarande mängd elever, det är trång och det blir för högt
buller nivå. Att eleverna har olika lunchtider förbättrar
inte situationen.
 Är Örnässkolans lokaler anpassade enligt lagen för att ta
emot 230 elever i låg och mellanstadiet samt 200-250 i
högstadiet? Sid. 59 i delprojektrapport 1.



Enligt förslaget kommer förflytningen av elever från Svartöstand
till Örnässkolan att ske redan till hösten 2016, se Sida 59 i
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rapport. Vilket anses tidsmässigt orimligt med tanke på allt
planering och strukturering som förflytningen innebär plus att
ovanstående punkter behöver ses över. Det är för kort varsel om
förslaget går igenom.
 Enligt planen ska beslut tas i april 2016, finns det
detaljerade lösningar på hur praktiska problem ska lösas
innan förflyttningen sker?


Familjer från Svartöstand vill med allt sin rätt behålla
Svartöstadskolan. Hänsyn måste tas till att barn och föräldrar
kommer ovilliga att vara tvungna att välja Örnässkolan. Mer
resurser i form speciella pedagoger och fritidslärare kommer att
behövas för att integrera barnen och tillgodose en bra trivsel och
lärande. Risken är att det blir ”de från Svartöstadsskolan och vi
från Örnässkolan”



Mer barn kommer att innebära större klasser. Mer lärarresurser
kommer att behövas för att ge barnen utbildning som uppfyller
kraven.
 Örnässkolan måste få fler lärare och fritidslärare per klass,
lärare som väljer att stanna kvar. Redan nu väljs det att,
exempelvis, inte göra vissa utflykter då barnens säkerhet
inte går att säkerställa på grund av brist på personal och
gruppernas storlek.

Sammanfattningsvis
Örnässkolan är i nuläget inte anpassad för att tillgodose den bästa
möjliga förutsättningarna till så många barn på så kort tidsintervall.
Föräldrarådet på Örnässkolan anser att skolan inte är anpassad för att
ta emot 70-80 elever redan till hösten 2016.
Praktiska och sociala aspekter som inkluderar förbättring av lokaler och
fritidsytor, trafik och barnens säkerhet samt antal vuxna per barngrupp
bör utredas. Luleå Kommun bör ha klara lösningar på problem som kan
uppstå vid sammanslagning av två skolor till ett, innan någon
förändring görs på våra skolor.
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Kontaktperson
Namn: Astrid Mata Perez
Medlem i Örnässkolans föräldraråd för årskurs 1-6.
Kontaktuppgifter
E-post: astmat-0@student.ltu.se
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