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”Är orolig för att sporthallen och matsalen i Gammelstad inte kommer att räcka till
för både Stadsöskolan och den nya skolan. Men det kanske ska byggas en till av
båda!?”

”Som sista årskullen som i mitten av 90 talet gick tillsammans gammelstad, rutvik
och sunderbyn på stadsöskolan så blir jag bedrövad av att höra om era planer på att
återinföra den här katastofen till högstadieskola. Jag kan sammanfatta den
skolupplevelsen som kaos, bråk, mobbing, brott, förstörelse i en miljö där lärarna
struntade i allt och med eleverna som hade absolut noll fokus på lärande. Varför var
då stadsön en katastrof? Det var helt enkelt för mycket folk! För mycket folk för att
alla skulle känna till varandra, så mycket folk att det var lätt att gömma sig i
mängden... Och när det hände dåliga saker - vilka 13 åringar är starka nog att
rapportera om det, när andra som gjort det blivit mobbade/misshandlade eller
trakasserade resten av skoltiden?
Hur man utformar skolan ska inte ha utgångspunkten i
organisationseffektiviseringar, utan i hur eleverna får bästa förutsättningarna för att
lära sig och utifrån hur skolorna presterar i elevernas betyg. Vilket privat företag
skulle påbörja en förändring med att ändra på en av sina bästa produkter? Det är
precis vad man gör med kråkbergsskolan och det gör mig så förbannad att
beslutsfattare inom kommunen verkligen på riktigt tänker i dessa banor?!? Det är ju
fullständigt vansinne! Är eran utgågnspunkt att räkna hus och vill att det ska bli
färre? Eller utgångspunkten kanske är er egen organisationsstruktur och man vill ha
större områden? Snacka om att fokusera på fel saker!
Vill man göra om något i skolan så tycker jag att det finns bara en rationell
utgångspunkt - var går det bra för eleverna - ďvs bra betyg och hög trivsel, jämför
sedan med där det går mindre bra och fokusera på att lyfta verksamheten där det
behövs mest! Lärarna då? Ja - Trivs eleverna (dvs en bra miljö) och presterar bra, så
kommer lärare att vilja jobba där för då kan man fokusera på lärande.
Skolan är kanske den högsta och viktigaste frågan för alla skattebetalare, så vill man
spara så får ta mig fan politikerna göra det på något annat. Skolor ska inte vara
storskaliga fabriker helt enkelt för att det kommer att ökar anonymiteten och minskar
engagemang när människor inte känner varandra! Vill ni ha bevis? Fråga rektorerna
(tror det var 3 som brände ut sig under mina 3 år på stadsön), eller de gamla eleverna
vad de tycker!

Jag kommer att engagera mig och driva den här frågan in i kaklet, räcker inte
medborgardialoger för att öppna era ögon så ska vi motorganisera, demonstrera och
protester så jävla högljutt att luleå sällan sett make till det!”

”Var på medborgarmötet i G-stad i kväll. Känns som att representanterna från
kommunen har svårt att förklara varför det är just detta förslag som utreds och inte
andra möjligheter. Hur har man kommit fram till att det här kan vara den bästa
vägen att gå?
Kan hända att fler vill jobba som lärare om lönerna (alla lärares) höjs väsentligt och
att man minskar lärarnas arbetsbörda & låter lärarna koncentrera sig ännu mer på
undervisning? Kan det kanske bli billigare än att bygga nya skolor och skjutsa
eleverna dit?”

”Jag vet att det är en detaljplan på gång vid Statoil på Ektjärn i Gammelstad. Varför
är det så bråttom med den planen, varför hänger inte den samman med framtidens
skola? På så sätt skulle man kunna få en flexibel skola om förskolan hamnar i
närheten av den nya skola som kan komma att byggas intill Stadsöskolan. Bättre och
lättare samarbete från fsk till fsk klass. Att lätt kunna nyttja lokalerna till skola och
förskola beroende på hur stora barngrupperna är. Jag ser en större fördel att de ligger
nära varandra, och nära centrum med bättre förbindelser och bättre service. Då blir
även centrumkärnan mer levande med fler besökande.
Vi utformning av den nya skolan hoppas jag att man tänker på känslan av en liten
skola för att ge trygghet till de yngre barnen. Så barnen inte blir ett barn som
försvinner i den stora mängden.
Jag ser positivt på att det ska byggas en ny skola. Jag ser även många fördelar med en
skola som ligger nära där man bor, att man som barn kan ta sig till skolan utan att
föräldrar behöver skjutsa. Barnens kompisar bor i närheten och de kan själva ta sig
dit utan att man som förälder behöver oroa sig.”

