Bergnäset/Sörbyarna
Remissinstans: Alviksskolans samverkansråd
Kommentarer på inkommen remiss:
Synpunkterna beaktas i genomförandefasen.

Bergnäset/Sörbyarna
Remissinstans: Antnäs förskola Skogsbrynet

Kommentarer på inkommen remiss:
Kompetensförsörjning
Vi tycker att det är ett stort problem att man inte söker till lärarutbildningar och kan se en
framtid i detta yrke. Varför?? Troligen är arbetsförhållanden och den låga lönen är några av
orsakerna.
Svar: Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar aktivt för att ha en hållbar arbetsmiljö för lärare och
för att höja lärarlönerna, se delrapport kompetensförsörjning s. 7-10.

Bergnäset/Sörbyarna
Remissinstans: Avanskolans personal
Kommentarer på inkommen remiss:
Synpunkterna beaktas i genomförandefasen.

Elevtransporter
 Vi har fått höra att Klöverträsks elever ska få välja Alviksskolan endast om de ska få
skolskjuts. Detta gillas inte av väldigt många i byarna runt Klöverträsk och Avan. Det är ett
fritt skolval och när ni väljer att lägga ner en skola bör det fria skolvalet gälla med skolskjuts.
Vi på Avanskolan har redan idag och sen många år tillbaka elever från Klöverträsk och dess
byar runtomkring som har fått stå utan skolskjuts. Detta bör ändras omgående. Det är
betydligt närmare från Klöverträsk till Avan än till Alvik, räknat bilvägen inte fågelvägen som
Kommunen verkar ha räknat på då de endast ger skolskjuts till Alvik.
Kommentar: Kommunen gör skolplacering utifrån närhetsprincipen där elevens folkbokföringsadress
anger placeringsskola utifrån ett upptagningsområde som i sin tur är indelad i mindre skolområden.
En elev ska kunna gå från förskoleklass till klass 9 i samma upptagningsområde. I delrapporten
elevresor finns beräkningar för Klöverträskskolans elever till Alviksskolan, Avanskolan och
Antnässkolan utifrån underlaget, med avstånd mätt efter närmsta väg från elevens hem till
respektive skola. Förslaget anger nu Alviksskolan som placeringsskola för elever i Klöverträsk
nuvarande skolområde.
Skolskjuts regleras i skollagen 800:2010 10 kap 32§ 1:a stycket för skolskjuts från hemmet till
placeringsskolan. Överklagningar till Förvaltningsrätt och Kammarätt och Högsta Förvaltningsrätt har
fastställt praxis hur kommunerna ska tolka skollagen när det gäller skolskjuts till placeringsskola och
val av annan skola, vilket regleras i 2:a stycket i skollagen 800:2010 10 kap 32§. Där anges att
kommunen ska jämföra vilken kostnad kommunen skulle ha haft för skolskjutsen till placeringsskolan
mot kostnaden till den valda skolan som inte får bli högre.

Bergnäset/Sörbyarna
Remissinstans: Avans förskola föräldrar
Kommentarer på inkommen remiss:
Riskbedömning
Avans förskolas föräldrar:
Kompetensförsörjningen i skola och förskola är i farozonen. Det riskerar att saknas utbildad
personal de kommande åren. På s.4 i första, andra och tredje stycket tar man sats i lärarnas
bästa och fördelarna för de vuxna. Hur skall en heltidstjänst öka vuxennärvaron? Varje klass
har väl redan idag en vuxen per lektion? Luleå kommun behöver arbeta med frågan om
kompetensförsörjning inom skola och förskola. Finns inte behörig och kompetent personal
att anställa kommer det inte att vara ökad vuxennärvaro i skolan. Att koncentrera
verksamheten till centralort eller till större skolor löser inte problemet med
kompetensförsörjningen.
Har ni sett över stresseffekterna som kommer drabba elever och lärare i och med mera
ansvar för lärare, större klasser för barn och lärare, den bullrigare miljön både i och utanför
klassrummet, otryggheten som kan komma att uppstå i och med alla dessa faktorer.
Svar: En större elvevolym ger bättre förutsättningar att organisera lektioner mer effektivt och därmed
frigöra resurser som kan användas till att bemanna skolan med fler medarbetare, t ex genom lokal
vikariepool, se delrapport kompetensförsörjning s.20. En förändrad skolstruktur är inte den enda
lösningen på problemet med framtida kompetensförsörjning. Förvaltningen planerar för och arbetar
kontinuerligt med aktiviteter för att möjliggöra framtida rekrytering av medarbetare till
förvaltningens verksamheter se sida 7-10 i delrapport kompetensförsörjning samt barn- och
utbildningsförvaltningens kompetensförsörjningsplan. Lokaler anpassas för att motverka ohälsa för
både barn/elever och medarbetare och det finns ingen generell avsikt i förslaget för framtidens skola att
öka klasstorlekarna för eleverna.

Vision 2050
Kommentar:
Samhällsutvecklingskontoret kan bidra som resurs i den fortsatta genomförandeprocessen
med framtidens skola barnperspektivet i samverkan med barn- och
utbildningsförvaltningen.

Bergnäset/Sörbyarna
Remissinstans: Avans intresseförening
Kommentarer på inkommen remiss:
Kompetensförsörjning
Bemanningsproblemen måste lösas genom bättre fungerande vikarieförmedlingar, utökade
krav på behörighet i flera ämnen, bättre samarbete mellan närliggande skolor, höjda löner
mm. Många lärare har numera behörighet i ett flertal ämnen, lärarutbildningen har
korrigerats och idag utbildar man i behörighet i flera ämnen. Någon större skillnad i
bemanningen har vi svårt att se att storskolor skulle innebära; elevtätheten blir högre och
därmed också lärartätheten. En ”Likvärdig skola för alla med specialpedagogisk kompetens”
är oförståeligt. Specialistkompetens i ett ämne är relevant på gymnasie- och högskolenivå
men i grundskolan är lärare med 2-4 ämnen fullt tillräckligt utbildade för att räcka till. Får vi
verkligen fler tillgängliga lärartjänster av detta? Får vi bättre lärare och bättre undervisning?
Saker man bör titta på är tex: Hur får vi fler och bättre anpassade lärare.
Svar: Barn- och utbildningsförvaltningen har en väl fungerande bemanningsenhet som samordnar
verksamhetens behov av korttidsvikarier, se delrapport kompetensförsörjning s. 15. Ökade
rekryteringsbehov i kombination med låg återförsörjning av lärare och förskollärare gör dock att
rekryteringsläget är, och kommer att fortsätta vara, ansträngt. En större elvevolym ger bättre
förutsättningar att organisera lektioner mer effektivt och därmed frigöra resurser som kan användas
till att bemanna skolan med fler medarbetare, t ex genom lokal vikariepool, se delrapport
kompetensförsörjning s.20. Förvaltningen eftersträvar bred ämnesbehörighet vid rekrytering, främst
inom grundskolan. Det finns också på samtliga skolor behov av lärare med specialpedagogisk
kompetens, t ex. djupare kunskap om undervisning i utmanande lärsituationer. Luleå kommun arbetar
också aktivt för att höja lärarlönerna, se delrapport kompetensförsörjning s. 7. En förändrad
skolstruktur är inte den enda lösningen på problemet med framtida kompetensförsörjning.
Förvaltningen planerar för och arbetar kontinuerligt med aktiviteter för att möjliggöra framtida
rekrytering av medarbetare till förvaltningens verksamheter, se sida 7-10 i delrapport
kompetensförsörjning samt barn- och utbildningsförvaltningens kompetensförsörjningsplan.
Vision 2050
Kommentar:
Samhällsutvecklingskontoret kan bidra som resurs i den fortsatta genomförandeprocessen
med framtidens skola barnperspektivet i samverkan med barn- och
utbildningsförvaltningen.
Kommentar:
Samhällsutvecklingskontoret kan bidra som resurs i den fortsatta genomförandeprocessen
med framtidens skola utifrån landsbygdsperspektivet i samverkan med barn- och
utbildningsförvaltningen.

Bergnäset/Sörbyarna
Remissinstans: Bergskolerådet
Kommentarer på inkommen remiss:
Måltidsorganisation
Hur blir det med matsal, kommer eleverna från den nya skolan att äta på Bergskolan? I så
fall lär det bli väldigt trångt. Hur är tanken att det att det ska fungera mellan Bergskolan och
den nya skolan som ska byggas?
Svar: Fortsatt utredning behövs om förändringarnas påverkan av kökskapacitet samt
skolrestaurangyta. Självservering och buffelösning i skolrestaurangen skall vara vägledande. Det
kostpolitiska programmet säger att luncher ska serveras mellan kl. 11:00-13:00. (Se sidan 4-5
Delrapport Måltidsorganisation)

Bergnäset/Sörbyarna
Remissinstans: Bergstadens, Stenåsens, Klippans förskolor
Kommentarer på inkommen remiss:
Kompetensförsörjning
Kommunikation med universitetet för att locka studerande?
Svar: Förvaltningen har ett fungerande samarbete med universitet bl.a. genom VFU, finns
representerade på studentmässor samt planerar i kompetensförsörjningsplanen för 2016 att öka
kommunikationen med lärar- och förskollärarstudenter.

Bergnäset/Sörbyarna
Remissinstans: Elevråd Alviksskolan
Kommentarer på inkommen remiss:
Utbildningsperspektivet
Elevperspektiv har beaktats s. 34-35, Remissunderlag Framtidens skola.

Bergnäset/Sörbyarna
Remissinstans: Föräldrar Ersnäs förskola, Sara Borgström

Kommentarer på inkommen remiss:
Kompetensförsörjning
Man hävdar att det är svårt att få behöriga lärare till mindre skolor och att detta kommer att
ge sämre förutsättningar för eleverna. Ingenting i underlaget visar dock att det är svårare att
få lärare till mindre skolor än till större. Att det numera skiljer sig i lärares behörigheter att
undervisa i olika ämnen är en annan problemställning som bottnar i hur lärarutbildningarna
numera är upplagda. Vi menar dock att det måste gå att lösa genom att lärare delar sina
tjänster mellan olika skolor. Att en tjänst inte är attraktiv beror framför allt på att man inte
får tillräckligt mycket betalt för sitt arbete. Luleå kommun som har haft ett guldläge med
lärarutbildning i kommunen har ändå inte lyckats få dessa lärare att stanna i kommunen.
Detta beror till lika delar på dålig personalpolitik och dålig lön. Kanske måste kommunen
tänka om i fråga om lärarlöner för att bättre kunna konkurrera om de lärare och
förskolepedagoger som finns i och utbildas inom länet.
Svar: Det finns många faktorer inom bemanningsområdet som förbättras genom en skola med större
elevunderlag. Större elevunderlag ger t ex bättre möjlighet till att ha behöriga lärare i alla ämnen på
samma skola. Större elevunderlag ger också medarbetare bättre möjligheter till heltidanställning på
samma enhet. Fler medarbetare på skolan ger bättre möjligheter till kollegial samverkan inom ett
ämnesområde, mellan olika ämnesområden och specifikt kopplat till skolans elever. En större
elevvolym ger rektor utrymme att organisera lektioner mer effektivt och därmed frigöra resurser som
kan användas till att bemanna skolan med fler medarbetare, t ex en lokal vikariepool.
Heltidsanställning, kollegial samverkan, en flexibel och hållbar organisation skapar attraktiva
läraruppdrag.
Luleå kommun har under de senaste åren prioriterat en strategisk satsning på lärarna för att höja
lönerna, se delrapport kompetensförsörjning s. 7. En förändrad skolstruktur är inte den enda
lösningen på problemet med framtida kompetensförsörjning inom skola och förskola. Förvaltningen
arbetar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete för att främja en hållbar arbetsmiljö för alla
medarbetare. Förvaltningen arbetar också kontinuerligt med aktiviteter för att möjliggöra framtida
rekrytering av medarbetare till förvaltningens verksamheter se sida 7-10 i delrapport
kompetensförsörjning samt barn- och utbildningsförvaltningens kompetensförsörjningsplan.
Man hävdar också att förslaget innebär att det blir enklare att rekrytera ledning, dvs.
rektorstjänster. Detta är också helt ovidkommande för barnens del. Rektorer kan gärna flytta
sig med bil, det är inte önskvärt för barnen. Vi vet också att personalen är nöjd med rektorer
som kanske inte närvarar fysiskt på skolan varje dag, men som är tillgängliga via e-post eller
telefon istället.
Svar: Barn-och utbildningsförvaltningen anser att ledningsorganisationen och chefers förutsättningar
är en viktig fråga som har påverkan på kvalitet för såväl barn och elever som för medarbetare.

Vision 2050
Sammanfattning:
Frågan om hur Framtidens skola går ihop med målet om levande landsbygd återkommer
ofta.
Hur påverkas byar ur ett helhetsperspektiv och hållbarhetsperspektiv av en
skolnedläggning?
Vad händer om vår by växer på längre sikt än tio år och det inte finns en skola?
Vad händer med social hållbarhet och social sammanhållning som berör föreningsliv,
sporthallar, idrottsanläggningar, lekparker och fritidsgårdar utan skola?
Kommentarer: Samhällsutvecklingskontoret kan bidra som resurs i den fortsatta
genomförandeprocessen med framtidens skola utifrån landsbygdsperspektivet i samverkan
med barn- och utbildningsförvaltningen.

Bergnäset/Sörbyarna
Remissinstans: Föräldrarepresentanter skolstyrelsen Klöverträsk

Kommentarer på inkommen remiss:
Utbildningsperspektivet
Indirekt effekt av skolnedläggning kan vara att familjer väljer annan förskola i närheten av
den skola där de äldre syskonen kommer att gå och barnunderlaget blir för litet för
förskola/höga hyreskostnader per barn
Svar: Remissförlaget har tagit fasta på BUN:s lokalstrategi, ”förskolor med en eller två avdelningar,
bör enbart finnas där särskilda skäl föreligger, t ex glesbygd. Så länge det finns ett barnunderlag att
bedriva förskola föreslås därför inte nedläggning av förskolor på landsbygd.
Elevtransporter
Enligt förslaget tillkommer en ökning för skolskjutsar med 216 tkr (för de 19 extra barn som har
rätt till skolskjuts). Vad som inte framgår i förslaget är att även kostnader för transport mellan
skola och den pedagogiska omsorgen kommer att uppstå. Detta hade varit relevant att ha med i
beslutsfattandet. Är inte ni i politiken intresserade att se den verkliga kostnadsbilden?
Svar: Transporter till och från Pedagogisk omsorg är inte skolskjuts. Transporter under skoltid är inte
heller skolskjuts och har särredovisats som verksamhetsresor. Eftersom transporter till pedagogisk omsorg
inte finns i dagsläget så måste den kostnaden särredovisas tillsammans med kostnaderna för pedagogisk
omsorg och kommer att omhändertas i genomförande processens om beslut fattas.
Idag är det mer än hälften av skolbarnen som kommer från andra byar än Klöverträsk. Res-väg till och från
skolan är idag mellan 10-30 min. Exempel: Idag åker barnen i Västmark en bussresa (enkelväg) på 35 min.
En ”omväg” via klövern skulle innebära mer än en fördubbling av bussåkningstiden. Har utredarna räknat
in kostnaderna för att öka skolskjutsen med ytterligare en busslinje. Dvs Västmark-Selet-Ale-Alvik

Riskbedömning
”Konsekvensanalys” - Sida 46
Vi ställer oss kritiska till svaret gällande analys av vilka kompensatoriska sammanhållande
resurser som finns i byar om skolan inte är kvar. Barn och utbildningsförvaltningens svar: - I de
byar förskola finns ersätter det skolan som samlande punkt för byn.
Svar: Riskbedömningen som är genomförd i dagsläget för projektet är på övergripande nivå. Arbetet med
riskbedömningar ska fortgå utifrån ett verksamhetsperspektiv efter beslut i Barn- och utbildningsnämnden
och Kommunfullmäktige och resultera i mer detaljerade handlingsplaner. Riskbedömningar ska genomföras
ute i verksamheterna och omhänderta de specifika risker som berör enskilda områden.

Remissinstans: Jonas Bonn
Kommentarer på inkommen remiss:
Remissunderlaget Framtidens skola omfattar ej påverkan på Måttsundsskolan.

Bergnäset/Sörbyarna
Remissinstans: Klöverträskbygdens skolråd

Kommentarer på inkommen remiss:
Utbildningsperspektivet
Berörda chefer, i samverkan med personal, finner former för samarbete mellan skola och
omsorgsverksamhet. Pedagogisk omsorg vägleds av läroplaner som ska garantera
verksamhetens kvalitet. Hänvisning s. 25-26, Remissunderlag Framtidens skola.
Indirekt effekt av skolnedläggning kan vara att familjer väljer annan förskola i närheten av
den skola där de äldre syskonen kommer att gå och barnunderlaget blir för litet för
förskola/höga hyreskostnader per barn.
Svar: Remissförlaget har tagit fasta på BUN:s lokalstrategi, ”förskolor med en eller två avdelningar,
bör enbart finnas där särskilda skäl föreligger, t ex glesbygd. Så länge det finns ett barnunderlag att
bedriva förskola föreslås därför inte nedläggning av förskolor på landsbygd.

Elevtransporter
Vi motsätter oss att ”pedagogisk omsorg” ska ersätta fritidsverksamhet.
Vad betyder ”vid behov”? Det går inte att beräkna kostnad för detta.
Kommentar: Transporter till och från Pedagogisk omsorg är inte skolskjuts. Transporter under skoltid
är inte heller skolskjuts och har särredovisats som verksamhetsresor. Eftersom transporter till
pedagogisk omsorg inte finns i dagsläget så måste den kostnaden särredovisas tillsammans med
kostnaderna för pedagogisk omsorg och kommer att omhändertas i genomförande processens om
beslut fattas.

Bergnäset/Sörbyarna
Remissinstans: Klöverträskskolans elevråd
Kommentarer på inkommen remiss:
Utbildningsperspektivet
Elevperspektivet har beaktats. s. 34-35, Remissunderlag Framtidens skola.

Bergnäset/Sörbyarna
Remissinstans: Klöverträskskolans personal

Kommentarer på inkommen remiss:
Utbildningsperspektivet
Berörda chefer, i samverkan med personal, finner former för samarbete mellan skola och
omsorgsverksamhet. Pedagogisk omsorg vägleds av läroplaner som ska garantera
verksamhetens kvalitet. Hänvisning s. 25 Remissunderlag Framtidens skola.
Kompetensförsörjning
Dessutom säger remissunderlaget att man vill göra läraryrket attraktivt för nya lärare och
lärare som lämnat yrket (s 10, rubrik Bakgrund och syfte). ! Var finns deras synpunker? Är
de alls tillfrågade? Vill de arbeta i den framtida skola som nu planeras?! s 24
Svar: Varför en lärare valt att lämna yrket kan bara han/hon själv svara säkert på. Barn- och
utbildningsförvaltningen tar del av undersökningar från bland annat Lärarförbundet som visar att
faktorer som påverkar bland annat är lön, arbetsbelastning, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.
Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar genom det systematiska arbetsmiljöarbetet aktivt för att
främja en hållbar arbetsmiljö för alla medarbetare. Förvaltningen arbetar också kontinuerligt med
kompetensutveckling och för att höja lärarlönerna, se sida 7-10 i delrapport kompetensförsörjning
samt barn- och utbildningsförvaltningens kompetensförsörjningsplan. Förslaget till framtidens skola
som bidrar till attraktiva och konkurrenskraftiga läraruppdrag och förhoppningen är att även lärare
som lämnat yrket vill komma tillbaka till skolan i Luleå.
Måltidsorganisation
Hur har man tänkt angående måltidsorganisationen för förskolebarnen/ fritidsbarn i
Klöverträsk?!
Svar: Inom barn- och utbildningsförvaltningen pågår sedan 2004 ett försök med självstyrande enhet
med utökade befogenheter. Klöverträsk förskola och skola har utökade befogenheter t o m 2015-12-31
gällande vaktmästare/ lokalvård och skolmåltider.
För Klöverträsk förskola och skola som självstyrande enhet med utökade befogenheter gäller som
övergångslösning: Att organisera måltidsservice inom enheten, kökspersonal inkl. drift.
Måltidsverksamhet i grundskola, 2016 sker en översyn av kostproduktion. Det kan leda till
förändringar i förvaltningens gemensamma måltidsorganisation. Av den anledningen avser
förvaltningen samordna ev. förändringar i måltidspersonals övergång från intraprenad till gemensam
måltidsorganisation med tidpunkt för ev. övriga förändringar inom förvaltningens organisering för
måltider.

Riskbedömning
Vi anser att underlaget för remissförslaget är undermåligt och att riskanalysen är i det
närmaste obefintlig. Var finns barnperspektivet?! Vi anser att det här är ett stort och viktigt
beslut och att tryggheten som våra barn idag har, kommer att försämras i och med denna
eventuella förändring.
Svar: Riskbedömningen som är genomförd i dagsläget för projektet är på övergripande nivå. Arbetet
med riskbedömningar ska fortgå utifrån ett verksamhetsperspektiv efter beslut i Barn- och
utbildningsnämnden och Kommunfullmäktige och resultera i mer detaljerade handlingsplaner.
Riskbedömningar ska genomföras ute i verksamheterna och omhänderta de specifika risker som berör
enskilda områden.
s 24 Delrapport kompetensförsörjning rubrik Riskbedömning!
”Exempel på områden som har bedömts ha risker där handlingsplan behöverupprättats
är…”!
Var finns handlingsplanen för ev flytt av elever och personal från Klöverträsk till Alvik? Hur
ser innehållet i denna ut? Vem ansvarar för denna handlingsplan? Det är trots allt två
skolkulturer som ska mötas. Som en jämförelse tar inskolningen av 6or till högstadiet fyra
månader…!
Svar: Riskbedömningen som är genomförd i dagsläget för projektet är på övergripande nivå. Arbetet
med riskbedömningar ska fortgå utifrån ett verksamhetsperspektiv efter beslut i Barn- och
utbildningsnämnden och Kommunfullmäktige och resultera i mer detaljerade handlingsplaner.
Riskbedömningar ska genomföras ute i verksamheterna och omhänderta de specifika risker som berör
enskilda områden.
Elevtransporter
”Transport till och från skolan ordnas vid behov.”!
Elever som går i förskoleklass och klass 6 har olika långa dagar. Kommer det att gå flera bussturer
under eftermiddagen eller ska de yngre barnen vänta på den senare bussen? Hur organiseras den
väntetiden? Vem ansvarar för dem då? Om barnen ska vistas på fritids i Alvik under väntetiden
krävs dessutom ett överlämnande mellan fritidspersonal i Alvik och Klöverträsk, hur sker detta?!
Kommer busstransporterna ske med beställningsskjuts eller med ordinarie länstrafik? Vem
ansvarar för barnens säkerhet om länstrafiken står för transporten? Många fler barn kommer att
färdas på våra vägar. !
Kommentarr: Transporter till och från Pedagogisk omsorg är inte skolskjuts. Transporter under
skoltid är inte heller skolskjuts och har särredovisats som verksamhetsresor. Eftersom transporter
till pedagogisk omsorg inte finns i dagsläget så måste den kostnaden särredovisas tillsammans
med kostnaderna för pedagogisk omsorg och kommer att omhändertas i genomförande
processens om beslut fattas. Väntetider kommer att uppstå och schemaplaneringen kommer att ta
hänsyn till detta och omhändertas i genomförande processens om beslut fattas.

Bergnäset/Sörbyarna
Remissinstans: Måttsundsskolans skolråd

Kommentarer på inkommen remiss:
Utbildningsperspektivet
Den Centrala Elevhälsans specialistkompetenser betonar att det är av vikt att skapa små
miljöer i den stora. Lärmiljöernas utformning och organisation är viktig för upplevelsen av
en liten enhet i den stora skolan. Det är av stor vikt att miljön anpassas till allas olikheter så
att den blir tillgänglig för alla. En genomtänkt organisation som bidrar till att skapa en
lugnare och tryggare miljö för eleverna är positivt för lärandet. Hänvisning, sid. 36,
Remissunderlag Framtidens skola.
Stadsplanering Fastigheter Trafik och skolvägar
Remissvar från Måttsundsskolan skolråd, Stina Olsson
Om cykelvägar byggs ut från omkringliggande byar till Antnäs så krymper avstånden ytterligare och
kan gynna ökad gemenskap mellan byarna. Detta ger även bättre miljö och ökar fysisk stimulans för
barnen.
Svar: På landsbygden äger inte kommunen så stora delar av vägnätet. Detta får
konsekvenser för vilka åtgärder kommunen kan göra för säkra skolvägar. Cykelvägar mellan
Antnäs och angränsande byar prioriteras mot andra projekt i det löpande arbetet med att
förbättra Luleå som gång- cykelkommun.

Bergnäset/Sörbyarna
Remissinstans: Personal Alviksskolan
Kommentarer på inkommen remiss:
Kompetensförsörjning
Vi vill att pedagogerna får ökade resurser och extra tid att arbeta med det värdegrundsarbete
som kommer att krävas för att sammanföra två skolor.
Svar: Varje verksamhet och ansvarig chef kommer att organisera arbetet och resurser för att eventuella
sammanslagningar sker på bästa sätt utifrån elevernas och medarbetarnas behov.

Bergnäset/Sörbyarna
Remissinstans: Skolenhetsrådet Avanskolan
Kommentarer på inkommen remiss
Utbildningsperspektivet
Den Centrala Elevhälsans specialistkompetenser betonar att det är av vikt att skapa små
miljöer i den stora. Lärmiljöernas utformning och organisation är viktig för upplevelsen av
en liten enhet i den stora skolan. Det är av stor vikt att miljön anpassas till allas olikheter så
att den blir tillgänglig för alla. En genomtänkt organisation som bidrar till att skapa en
lugnare och tryggare miljö för eleverna är positivt för lärandet. Sid. 27-28, Remissunderlag
Framtidens skola.
Många familjer har valt bostad anpassat till var förskola finns.
Svar: Alla skolområden kommer även i framtiden ha flera förskolor. Remissförlaget har också tagit
fasta på BUN:s lokalstrategi, ”förskolor med en eller två avdelningar, bör enbart finnas där särskilda
skäl föreligger, t ex glesbygd. Så länge det finns ett barnunderlag att bedriva förskola föreslås därför
inte nedläggning av förskolor på landsbygd.
Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjningen i skola och förskola är i farozonen. Det riskerar att saknas utbildad
personal de kommande åren. På s.4 i första, andra och tredje stycket tar man sats i lärarnas
bästa och fördelarna för de vuxna. Hur skall en heltidstjänst öka vuxennärvaron? Varje klass
har väl redan idag en vuxen per lektion? Luleå kommun behöver arbeta med frågan om
kompetensförsörjning inom skola och förskola. Finns inte behörig och kompetent personal
att anställa kommer det inte att vara ökad vuxennärvaro i skolan. Att koncentrera
verksamheten till centralort eller till större skolor löser inte problemet med
kompetensförsörjningen.
Har ni sett över stresseffekterna som kommer drabba elever och lärare i och med mera
ansvar för lärare, större klasser för barn och lärare, den bullrigare miljön både i och utanför
klassrummet, otryggheten som kan komma att uppstå i och med alla dessa faktorer.
Svar: En större elvevolym ger bättre förutsättningar att organisera lektioner mer effektivt och därmed
frigöra resurser som kan användas till att bemanna skolan med fler medarbetare, t ex genom lokal
vikariepool, se delrapport kompetensförsörjning s.20. En förändrad skolstruktur är inte den enda
lösningen på problemet med framtida kompetensförsörjning. Förvaltningen planerar för och arbetar
kontinuerligt med aktiviteter för att möjliggöra framtida rekrytering av medarbetare till
förvaltningens verksamheter se sida 7-10 i delrapport kompetensförsörjning samt barn- och
utbildningsförvaltningens kompetensförsörjningsplan. Lokaler anpassas för att motverka ohälsa för
både barn/elever och medarbetare och det finns ingen generell avsikt i förslaget för framtidens skola att
öka klasstorlekarna för eleverna.

Remissinstans: Mandaskolan
Kommentarer på inkommen remiss:
Kommentar
De inkomna synpunkterna i remissvaret kommer att omhändertas i genomförandefasen då även
ytterligare riskbedömningar kommer att genomföras.
Under förutsättning att beslut om ny skola på Bergsskolan fattas, kommer en projektorganisation att
arbeta med det. Där kommer rektor, personal och föräldraråd att involveras, både vad gäller inre
organisation samt den fysiska miljön. I samband med byggnation så analyseras även behov av
förändring av utemiljö och trafiksäkerhet. Fritidsförvaltningen arbetar tillsammans med Barn- och
utbildningsförvaltningen för att säkerställa att elevernas behov av ytor för idrott ska tillgodoses på
”nya” Bergsskolan.
Riskbedömningen som är påbörjad i projektet kommer fortgå. De risker som kan uppstå i
verksamheterna riskbedöms för varje enskild skola/område framöver

