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”Varför är Laxen öht med i skolsnurren? Det pågår ju en parallell utredning om
förskolorna som har pågått sedan november 2014, varför har det inte hörts någonting
om den utredningen? Vi vet om den utredningen eftersom vi själva letat upp
informationen.
Argumentet ni har kring sårbarhet/vikarie är det verkligen tillräckligt för att stänga
ned en förskola? Om vikare biten är det största problemet är ju alla förskolor i
kommunen drabbade.
Personalen är ju väldigt flexibla och har därför inte varit något problem med
öppethållande.
När du nämner kompetensutveckling/planering så borde du vara medveten om att
Björksgatan/Örarna har en vikariepool som kommer ut vid dessa tillfällen, och har så
haft i många år.
Det finns en hel del argument mot att detta INTE är för barnens bästa, har ni tänkt
om dom i denna så kallade framtidens skola? Det känns verkligen inte som det, allt
detta verkar ha fler bakomliggande orsaker som ni inte nämner.”

” Utan en levande landsbygd fungerar inte ett samhälle gott nog! Skolan är det som
gör att återväxten bland befolkningen på landsbygden fungerar. Utan skola dör
bygden!
Så tänk om, gör rätt och låt Laxens förskola i Örarna bestå!”

” Jag protesterar mot en nedläggning av Laxens förskola i Örarna/Luleå.
Jag & min familj valde att flytta till just Örarna för 7 år sedan, vi var less på livet i
stan och ville ge våra blivande barn att växa upp på landsbygden med allt vad det
innebär. Vi valde just Örarna tack vare att en förskola fanns här samt en liten
lanthandel. Min son är nu 2 år gammal och går på Laxens förskola, vi bor på samma
gata som förskolan vilket innebär mindre transporter och ökad risk för olyckor.

Min son trivs på förskolan, de har en gemenskap där som inte finns någon annan
stans. Alla barn som går på Laxen kommer från Örarna/Brändön och på så sätt
bygger de upp en gemenskap och trygghet. Om ni väljer att stänga Laxens förskola
ska ni veta att ni bidrar med:
* Ökad stress hos både barn och föräldrar
* Ökade transporter, vart är miljötänket här!?
* Ökade risker för olycka, vägarna som leder till bensbyn/centrum är fruktansvärda
på vintern. Det är mörkt året runt, det vistas oerhört mycket vilt på vägen under
årets alla dagar (förra året åkte jag personligen ned i diket pga mkt snömodd = dåligt
plogade vägar och en älg kom upp på vägen! Tack och lov var inte min son med i
bilen!)
* Ökad infektionsrisk hos barnen när de vistas i större grupper/skolor = förlorad
arbetsinkomst för föräldrarna
* Minskad gemenskap mellan barnen i byarna
* Minskad trygghet hos barnen - enligt forskning mår mindre barn bäst av att vistas
med så få vuxna människor som möjligt. Här i Örarna är de tre pedagoger de vistas
med, i en storskola kan det vara hur många olika som helst eftersom de brukar turas
om med öppning och stängning - alltså inte bara en avdelning som både öppnar och
stänger!
* Ni ökar även risken för barnen att lida av psykisk ohälsa pga ovanstående
anledning - det kommer kosta Luleå kommun mycket pengar. Se bara hur många
ungdomar som mår psykiskt dåligt redan idag och vad det kostar er!
* Ni ser till att landsbygden ej får leva vidare - folk kommer att flytta
* Ni ser även till att om folk flyttar, dör HELA landsbygden ut. Lanthandel med
arbetstillfällen måste läggas ned, småföretagandet som finns i Örarna/Brändön kan
komma att behöva läggas ned pga för mycket transporter till och från fsk (många
arbetar hemifrån)
* Ni ser även till att alla barn INTE får samma möjlighet till förskoleverksamheten, då
syftar jag på de 15h barn som finns, föräldrarna kommer att välja att inte lämna
barnen på fsk när de måste transporteras så långt eftersom det ökar risken för olycka
efter vägen samt kostar mer än vad det smakar. På så sätt bidrar NI med att barnen ej
får samma förutsättningar!

* Ni ser även till att våra barn kommer må sämre av denna stora förändringen, de
kommer inte ha vännerna samlade på ett och samma ställe, utan runt om i hela
kommunen - återigen bryter ni den gemenskap som fodras i byarna!
Och sedan kan vi även passa på att slänga in en känga till hur FAN ni tror att alla
barn ska få plats på Hällbacken/Bensbyn?
Ni är medvetna om att på Luleå kommuns hemsida står det att det ska släppas 286
tomter bara på hällbacken, förskolan ni planerar att bygga ska få plats med drygt 100
barn. Lågt räknat kommer 100 av dessa 286 boenden innehålla MINST ett barn i
förskoleålder och vad hände där? JO, HÄLLBACKENS FÖRSKOLA BLEV FULL! Det
innebär att föräldrarna från hällbacken också kommer få hatta runt kommunen med
deras barn tills det blir en ledig plats på hällbacken. Och ska Laxen in på hällbacken
har ni plötsligt bara 80 platser kvar, hur tänker ni!?
Att bygga ut eller bygga nytt i bensbyn kommer att kosta mer än vad det smakar
med tanke på hur många ökade risker alla föräldrar här ute i Örarna/Brändön
kommer att måsta ta för att föra sina barn dit (eller till hällbacken!).
Kom igen nu! VAKNA UPP! Det ni föreslår är endast en kortsiktig ekonomisk
lösning för er, tänk om kommunen någonsin skulle kunna tänka långsiktigt!?
Tänk om kommunen någon gång skulle tänka på dess invånare och inte bara på
pengar. OCH tänk om kommunen hade haft rätt fakta till hands när detta förslag las
fram OCH tänk om kommunen skulle kunna börja behandla deras anställda korrekt.
Snacka om dålig personalpolitik ni för, det är SKRÄMMANDE!!!!!!!!!”
”Detta är en skriftlig protest emot nedläggningen av Laxens förskola i Örarna. Lokala
förskolor ska alltid vara att föredra framför centralisering. Barnen behöver känna
trygghet genom närhet till hemmet. Jag ber att denna protest omedelbart ska
diarieföras.”

” Jag protesterar mot att ni överhuvud taget överlägger att stänga laxens förskola.
Den förskola som är absolut bäst för barn att få växa upp i! Luleå kommuns finaste
förskola!”

”Jag vill härmed protestera mot förslaget att lägga ned (sammanföra med annan
enhet) Laxens förskola i Örarna.

Jag ifrågasätter varför detta förslag överhuvudtaget finns med i denna skolöversyn.
Jag ifrågasätter var alla barn ska få plats? I dagsläget är förskolan i Bensbyn full och
den planerade förskolan med ca 100 platser som ska byggas på Hällbacken kommer
inte rymma ens de barn som kommer att bo i det bostadsområdet (287 tomter). Jag
menar då inte bara de barn som har plats på Laxen då den ev läggs ned utan de barn
som kommer att behöva en förskoleplats i framtiden.
Jag protesterar mot att barn i förskoleåldern kommer att måsta skjutsas runt på olika
förskolor. Jag protesterar mot att dessa barn inte kommer att få gå förskola med barn
i närområdet och de barn som de senare kommer att gå skola tillsammans med!
Bevara landsbygden levande behåll den fantastiska förskolan Laxen och dess
verksamhet, se till barnens bästa! Jag protesterar också mot den korta tid som finns
mellan att förslaget ska läggas fram och tills att beslutet skall tas. Jag protesterar mot
att det däremellan inte finns insatta några medborgarmöten! ”

”Jag lämnar härmed in en protest mot kommunens planer på att lägga ned laxens
förskola.
Motivering
1. Örarna/Brändön är en expansiv del av kommunen med ett stort antal
småföretagare.
2. Det finns mycket barn i de två byarna och prognoserna pekar på en tillväxt i
samma takt.
3. Det är kö till att få plats på laxen, öppnande av fler avdelningar i stället för
nedläggning borde diskuteras.
4. Regering/ Riksdag (som råkar vara samma parti som styr kommunen) har beslutat
att höja bränsleskatten i ett försök att begränsa privat bilkörning. Detta förslag är
direkt kontraproduktivt då de med arbete på orten kommer att få köra 6 mil extra
varje dag för att hämta och lämna på annan förskola.
Detta kommer även att innebära kraftigt försämrade möjligheter för 15 timmars
barnen. Långa transportsträckor och höga kostnader gör att barnen hålls hemma)
5. På laxens förskola bedrivs en för denna kommun unik pedagogisk verksamhet
(Storyline.) Tidningen förskolan har gjort inte mindre än tre reportage från
verksamheten på förskolan.

6. Kommunen motarbetar i och med detta förslag arbetet med en levande landsbygd.
Vi är många som vill bo här, vi gör rätt för oss genom att bidra till
samhällsutvecklingen och välståndet. Vad ger er då rätten att rycka undan mattan på
det här sättet?
7. Varför är laxen den enda förskola som diskuteras i denna cirkus? Den enda
anledning jag kan se är att det skulle frigöra barn till en större förskola på
Hällbacken. Om så är fallet borde ni skämmas.”

”Jag protesterar mot en eventuell nedläggning av Laxens förskola i Örarna/Luleå.
Jag protesterar mot:
Försämrad situation för både barn och föräldrar Ökad stress för barn, föräldrar och
pedagoger Ökade risker med transporter pga vilt efter vägarna och dåliga vägar
Ökade utsläpp pga ökade transporter Er korta beslutstid och att ni inte har ett vettigt
underlag för detta De barn med speciella behov glöms bort Ni bevarar inte
landsbygden Ni ser till att familjer flyttar härifrån Ni ser till att landsbygden dör ut
Gemenskapen barnen emellan här i byarna försvinner Barnen får ej gå skola med de
som de gått i förskolan med Att ni påstår att förskolan Laxen är sårbar pga
vikariebrist - DÅ MÅSTE NI STÄNGA VARENDA JÄVLA FÖRSKOLA I
KOMMUNEN, DET ÄR VIKARIEBRIST I FÖRSKOLOR NÄRA CENTRUM
OCKSÅ!!!!
Jag ifrågasätter hur ni räknar?
På Hällbacken släpper ni 287 tomter och bygger en förskola med 100 platser. Redan
där ringer en klocka, hör ni?! Lågt räknat är det 100 av dessa 287 tomter familjer med
minst ett barn i förskoleålder - då är förskolan full. Om laxen Stängs har den avd
förtur enligt lag, då är det 80 platser kvar, vart ska resterande barn få plats? De
kommer skeppas runt kommunen i väntan på en ledig plats.
Bensbyns förskola är full + kö
Laxens förskola är full + kö
Hur FAN tänker ni?
För en gångs skull kan ni väl tänka på barnens bästa?
Det är inte storskolor eller att stänga laxen, forskning visar att barn i förskoleålder
ska ha så få vuxna anknytningspersoner som möjligt vilket de har på en entvåavdelningsförskolor. Om de har många ökar risken för psykiska besvär - är det så

ni vill ha det? Ska nästa generation vara sjuka pga era korkade beslut? TÄNK PÅ
BARNEN.
Luleå kommun och dess ledning borde ge sig själva en känga eftersom det är NI som
för en dålig personalpolitik. Hade ni värnat om er personal hade vi aldrig stått där vi
står idag. Lös era problem utan att dra in hela kommunens invånare i karusellen!”

” Jag protesterar mot en eventuell nedläggning av Laxens förskola i Örarna/Luleå.

Jag ifrågasätter vart ni tror att alla barn ska få plats? I dagsläget är Laxen full + kö,
bensbyn full + kö, ni planerar för 100 platser på hällbacken men ni släpper 287
tomter. Hur får ni ihop ekvationen!? Lågt räknat är 100 av 287 bostäder familjer med
minst ett barn i förskoleålder - då är hällbacken full. Vid en eventuell nedläggning av
laxen har de förtur in på hällbacken, vart ska ni skeppa iväg barnen från hällbacken
då!? Dålig ekvation Luleå kommun.

Jag ifrågasätter även varför detta förslag med Laxens förskola överhuvudtaget finns
med i skolöversynen, jag ifrågasätter även den korta beslutstiden. Jag ifrågasätter
även ert så kallade underlag för detta - INGENTING STÄMMER.

Jag protesterar mot att barn i förskoleålder ska behövas skjutsas runt, jag protesterar
mot att barn och familjer ska vistas efter dåliga vägar med mycket vilt i en nog så
stressig vardag.
Jag protesterar mot att barn i förskoleålder får fler "anknytningspersoner" i låg ålder,
detta är enligt forskning bevisat att barn i förskoleålder ska ha så få vuxna
anknytningspersoner som möjligt (vilket de har på en en-tvåavdelningsförskola).
Jag protesterar mot att dessa barn inte kommer få gå förskola med barn i närområdet
och de barn de senare ska gå skola tillsammans med.
Jag protesterar mot att ni försämrar möjligheten till en levande landsbygd.
Jag protesterar mot att ni ökar transporter och utsläpp.

Jag protesterar mot den korta tid ni har att ta ett beslut i detta och att inga dialoger
kan föras förutom medborgamötena som för övrigt bara är ett spel för galleriet.
Jag protesterar mot att ni gör landsbygden oattraktiv
Jag protesterar mot att ni ser till att familjer väljer att flytta härifrån.
Jag protesterar mot er fruktansvärda dåliga personalpolitik inom kommunen - ni har
själva satt er i en dålig sits, lös den utan att det ska drabba oss alla andra.
VAKNA UPP LULEÅ KOMMUN.”

”Laxens förskola, en del av en levande landsbygd! Tillsammans för Luleås mål om
10000 nya innevånare genom en utveckling där även småskalighet finns med i den
mångfald som behövs för ett samhälle såväl som i förskoleverksamhet.
Brändön och Örarna har en totalbefolkning på mer än 700 innevånare. Av dessa är
det idag enligt kommunens befolkningsstatistik 48 barn mellan 1-5 år. De närmaste
fem åren visar på likvärdiga siffror. Laxens förskola har funnits i 20 år och under
hela den tiden har platsantalet varit mindre än de barn som finns i förskoleålder. En
förskola med två eller tre avdelningar är fullt möjlig grundat på storleken på byarna.
Föräldrar i området har i åratal kämpat med att få plats för sina barn och många är
de som har fått ha barnen inne i Luleå under något eller några år innan de fått plats i
Örarna eller i Bensbyn.
Brändön och Örarna är byar med livskraft och entreprenadsanda. Det finns snabbt
räknat minst 47 företag i byarna, de har tillsammans 93 antal anställda(2014).
Stenvalls Trä AB kommer att utöka sin verksamhet. Vi har framgångsrika företaget
Brändögruppen, ICA Nära Örarna och otaliga mindre företag som alla bidrar till
kommunens mål om 10000 nya innevånare. Huspriser i området visar att detta är en
attraktiv bygd dit folk söker sig. Vår kommundel är ingen avfolkningsbygd, trots det
vill Luleå Kommun avveckla vår förskola som har förutsättningar som många
inlandskommuner bara kan drömma om.
Citat från socialdemokraterna.se ”Landsbygdens näringsliv utvecklas genom ett stöd för
att säkra tillgången till service med butiker och samhällsservice”
Citat från socialdemokraternas kampanj och partiprogram: ”Växtkraften i
entreprenörskap och småföretagande på landsbygden är avgörande för hela Sverige”
Vi har en förskola som under dessa 20 år haft en kontinuitet i personalstaben.
Välutbildade, skickliga och erfarna. De har visat sig i framkant inom sin
profession som lett till att de i flera sammanhang varit förebilder för sin yrkeskår
med sin metodutveckling av Storyline inom förskolan, både i kommunen men

även nationellt och internationellt. Det är inte av en slump som dessa duktiga
pedagoger varit med i Förskolärarnas nationella tidsskrift, inte bara en gång utan
tre!!! De har fått föreläsa i både Norge och senast i Skottland! Små enheter betyder
inte sämre kvalitet.
Närhetsprincipen har länge varit ett viktigt begrepp inom förskola. För oss med barn
på Laxens förskola betyder det att våra barn får bygga relationer med barn i sitt
närområde som de sedan ska följa genom grundskolan. De betyder också att barnen
inte behöver transporteras efter snöiga och viltrika landsvägar in till stan. Flera
föräldrar till barn på Laxen arbetar hemma i byn, andra studerar hemifrån, är
föräldralediga, arbetslösa eller arbetar åt andra håll än i stan. För dessa blir resan inte
bara ett stopp på väg till arbetet utan en mycket kostsam omväg på upp till 6 mil om
dagen. Barn till föräldrar som är föräldralediga eller arbetslösa kan få avstå från sin
rätt till 15 timmar förskola, av ekonomiska skäl. För de som har arbetet inne i Luleå
omöjliggörs kollektivtrafik ifall man ska lämna barn på förskolan på Hällbacken.
Hällbackens barn kommer inte vara de barn som våra barn ska fortsätta tillsammans
med i skolan. Vi ser också att Hällbacken kommer att behöva sina förskoleplatser
själva inom en snar framtid, vilket även kan förutspås med Bensbyns förskola då
många nya tomter släpps i Bensbyn. Våra barn i Brändön och Örarna kommer då att
spridas ut i området efter de platser som finns. Hur rimmar det med följande citat
från Socialdemokraterna i Luleås partisida: ”Vi behöver samtidigt utveckla förskolan, där
barnen får omsorg de tider de behöver och tillsammans med barnen från sitt område” samt
”Alla elever ska ha samma möjlighet att delta i utbildningens alla steg, oavsett familjens
ekonomi”
För att nå Luleås mål om 10000 nya Luleåbor behöver Luleå en levande landsbygd.
Många människor föredrar småskalighet både vad gäller boendemiljö och
förskolemiljö. Luleå kan inte växa utan sin landsbygd – mångfald är framgång!
Laxens förskola är ett bevis på att småskalighet i förskolan kan vara framgångsrikt
– kvalitet, erfarenhet och nytänkande! Trygga barn med nöjda föräldrar vilket
finns dokumenterat i kommunens nöjdkund enkäter.
Vi kräver att få veta vilken grund förslaget om nedläggning av Laxens förskola vilar
på. Vilken evidens finns för att småbarn utvecklas bättre i storförskolor? Ekonomiskt
kortsiktigt finns vinster men inte samhällsekonomiskt långsiktigt. Att större förskolor
drar nytta av personal på närliggande avdelningar vid vikariebrist, eller i slutet av
dagen kan löna sig ekonomiskt men inte kvalitetsmässigt. Barn som har långa dagar i
förskolan får inte möjlighet till den lilla förskolans lugnare tempo mot slutet av
dagen med färre barn, för då slås avdelningar ihop med nya barn och pedagoger från
andra avdelningar. Pedagoger som ska täcka upp för varandra på andra avdelningar

vid vikariebrist missar att fullfölja den pedagogiska planering man haft för sin egen
barngrupp. Bristen på vikarier kommer inte att få sin lösning genom att på detta sätt
belasta befintlig personal.
Citat ur Skolverkets Allmänna råd med kommentarer 2013.
”Om en barngrupp blir för stor riskerar de positiva effekterna av att vistas i en grupp att
bytas till sin motsats. Relationer kan bli svåra att överblicka för barnen vilket kan skapa en
känsla av anonymitet och otrygghet, något som i sin tur kan leda till ett aggressivt beteende
eller andra yttringar som trötthet, nedstämdhet och håglöshet. 40 Låg personaltäthet och stora
barngrupper har negativ effekter framförallt när det gäller de yngsta barnen som är beroende
av täta och stabila vuxen kontakter. Kontinuitet i barn – och personalgrupp är ytterligare en
förutsättning för att barn ska lära och utveckas i relationen och samspelet med varandra och
de vuxna. Även personalens kompetens och förhållningssätt har stor betydelse. Välutbildad
och erfaren personal skapar förutsättningar för goda samspel och relationer i barngruppen”
40 ( Om barn och stress och vad kan vi göra åt det, Ellneby, Falköping: Natur och kultur,
1999.)
Citat från Socialdemokraterna i Luleås partisida: ”Forskningen visar att barn som gått i
en hög kvalitativ förskola når bättre resultat i grundskolan”
Barnets bästa ska enligt skollagen vara utgångspunkt för utbildningen och därför är
det viktigt att planera och organisera verksamheten utifrån barnperspektivet. Vi har
tillsammans med pedagogerna byggt upp en toppen förskola. Det går väldigt fort att
rasera den med sviktande förutsättningar eller med en förflyttning till en
storförskola.”

” Vi vill härmed framföra en protest mot nedläggning av Laxens förskola.
Här följer åtta starka och goda skäl till att behålla Laxens förskola i Örarna.
1. Örarna och Brändön är en expansiv del av kommunen med ett stort antal
småföretagare med många arbetstillfällen i byarna. Vi hittar 50 registrerade företag
på personer boende i Brändön och Örarna samt 11 föreningar. 93 arbetstillfällen finns
presenterade i statistik, men det finns fler med alla underleverantörer som våra
förtagare anlitar i sin tur. Och fler blir det när Stenvalls Trä AB drar igång sågen i
större skala.
Vi har valt att citera socialdemokraterna i denna protest för att påminna om deras
egna riktlinjer, eftersom det är Socialdemokraterna som bedriver politiken i
sammanhanget.
En liten påminnelse ur socialdemokraternas kampanj och partiprogram:

"Växtkraften i entreprenörskap och småföretagande på landsbygden är avgörande för hela
Sverige."
Med så många arbetstillfällen och så många företagare presenterade i byarna borde
möjlighet till närliggande förskola vara en självklarhet.
2. Det finns mycket barn i de två byarna och prognoserna pekar på en tillväxt i
samma takt.
Befolkningsstatistiken visar en medelålder på 40,5 år i våra byar varav 59 barn i
åldrarna 0-5 år. Dubbelt så många inflyttade/ födda som motsatsen.
3. Det är kö till att få plats på Laxens förskola. Öppnande av fler avdelningar i stället
för nedläggning borde diskuteras. Just nu 8 barn i kö, men har som mest varit
omkring 20. Långa köer tvingar fram andra alternativ för föräldrar boende i byarna.
Om första barnet hamnar på annan förskola fungerar det ofta så att andra barnet
söks in till samma förskola. Denna trend ger en missvisande bild av intresset för
förskolan Laxen. Dessutom skapar det extra tryck på exempelvis Bensbyns förskola,
som kan behöva sina platser till Bensbyborna.
4. Regering/ Riksdag (som råkar vara samma parti som styr kommunen) har beslutat
att höja bränsleskatten i ett försök att begränsa privat bilkörning. Detta förslag är
direkt kontraproduktivt då de med arbete på orten kommer att få köra 4-6 mil extra
varje dag för att hämta och lämna på annan förskola. I och med det ser vi ökade
trafikrisker i samband med stressade småbarnsföräldrar, vintervägar och viltstråk.
Detta kommer även att innebära kraftigt försämrade möjligheter för 15timmarsbarnen. Långa transportsträckor och höga kostnader gör att barnen hålls
hemma.
"Alla elever ska ha samma möjlighet att delta i utbildningens alla steg, oavsett familjens
ekonomi." (Socialdemokraternas partisida, Luleå).
Närheten till förskolan är en faktor som påverkar våra hushålls möjlighet till
Jämställdhet och Miljöpåverkan, eftersom tid och transportsträckor blir de
avgörande faktorerna för vilken förälder som hämtar och lämnar.
5. ”Framtiden börjar i skolan!...Varje elev ska bli sedd och för att lyckas med det krävs mindre
klasser och skickliga lärare". (Stefan Löven i kampanjfilm om Framtida skola).
På laxens förskola bedrivs ett tydligt pedagogisk arbete i form av bland annat
Storyline. Våra pedagoger är föregångare på detta område i kommunen och inbjuds
att föreläsa både nationellt och internationellt. Tidningen Förskolan har gjort inte
mindre än tre reportage från verksamheten på förskolan. Här får barnen lära sig om
hållbar utveckling redan i tvåårsåldern.
"Forskningen visar att barn som gått i en hög kvalitativ förskolan når bättre resultat i
grundskolan." (Socialdemokraternas partisida, Luleå).

På Laxens lilla förskola ser vi en stor pedagogstyrka i att det blir korta
beslutsprocesser. Då kan mer tid ägnas åt pedagogisk verksamhet. Men dra då inte
undan mattan genom att plocka bort vår resurs som kommer varje vecka för att ge
våra pedagoger sin planeringstid!
6. Levande landsbygd behöver Levande förskola. Lokal service är förutsättningen för
tillväxt, utveckling och attraktionskraft. Kommunen motarbetar i och med detta
förslag arbetet med en levande landsbygd. Vi är många som vill bo här och vi gör
rätt för oss genom att bidra till samhällsutvecklingen och välståndet.
"Landsbygdens näringsliv utvecklas genom tillgång till samhällsservice och butiker."
(Socialdemokraternas kampanj och partiprogram).
7. Närhetsprincipen har länge varit ett viktigt begrepp inom förskola. För oss med
barn på Laxens förskola betyder det att våra barn får bygga relationer med barn i sitt
närområde som de sedan ska följa genom grundskolan, Benzeliusskolan. I förskolans
Nöjd-kund-enkät beskrivs närheten till förskolan som 100 procent nöjd i
Brändön/Örarna. Närheten till kompisar på fritiden för förskolebarnen, trygghet och
sociala relationer är väsentliga faktorer. Barn, föräldrar och pedagoger utvecklar nära
relationer på Laxen och bygger viktiga nätverk tillsammans.
8. Nej till Storskolor! Barnets bästa ska enligt skollagen vara utgångspunkt för
utbildningen och därför är det viktigt att planera och organisera verksamheten
utifrån barnperspektivet.
Vi värnar om småskaligheten på Laxen, som innebär färre vuxenkontakter och färre
barnkontakter. Dessutom innebär färre kontakter minskad risk för smittspridning.
"Det finns ingen forskning som visar värdet av stora grupper varken för barn eller vuxna.
Forskningen ger stöd för mindre grupper i förskolan, särskilt för mindre barn." (Pia
Williams, Universitetslektor på institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande vid Göteborgs universitet).
Att större förskolor drar nytta av personal på närliggande avdelningar vid
vikariebrist, eller i slutet av dagen kan löna sig ekonomiskt men inte
kvalitetsmässigt. Barn som har långa dagar i förskolan slås ihop med andra
avdelningar med nya barn och pedagoger, vilket kan innebära en rad nya barn och
vuxenkontakter, som barnen skulle må bättre utan.
Skolverkets Allmänna råd med kommentarer 2013
Om en barngrupp blir för stor riskerar de positiva effekterna av att vistas i en grupp
att bytas till sin motsats. Relationer kan bli svåra att överblicka för barnen vilket kan
skapa en känsla av anonymitet och otrygghet, något som i sin tur kan leda till ett
aggressivt beteende eller andra yttringar som trötthet, nedstämdhet och håglöshet. 40
Låg personaltäthet och stora barngrupper har negativ effekter framförallt när det

gäller de yngsta barnen som är beroende av täta och stabila vuxen kontakter.
Kontinuitet i barn – och personalgrupp är ytterligare en förutsättning för att barn ska
lära och utveckas i relationen och samspelet med varandra och de vuxna. Även
personalens kompetens och förhållningssätt har stor betydelse. Välutbildad och
erfaren personal skapar förutsättningar för goda samspel och relationer i
barngruppen. (Om barn och stress och vad kan vi göra åt det, Ellneby, Falköping:
Natur och kultur, 1999.)
Vi har tillsammans med pedagogerna byggt upp en toppenförskola! Det går väldigt
fort att rasera den med sviktande förutsättningar eller med en förflyttning till en
storförskola. Och det tar betydligt längre tid och kostar mer pengar att bygga nytt
och komma igång med nya verksamheter än att behålla oss som redan fungerar! ”

” Bensbyn väntas expandera och invånarantalet öka med 300 personer, VA-nätet är
nyligt utbyggt för att klara av fler hushåll. Detta att byn väntas växa samt att övriga
områden i Björkskatans området verkar expandera förklaras av kommunen som
orsak till att lägga ner Benzeliusskolan.
Anmärkningsvärt är Barn- och utbildningsnämndens yttrande på medborgarförslag
om utbyggnad av Benzeliusskolan: ”Nu gällande befolkningsprognos för Bensbyn
visar att elever i åldern 6-12 år kommer att öka lite under närmaste åren för att sedan
minska fram till år 2023 med drygt 30 elever jämfört med idag”. Tror kommunen
själv på en tillväxt i Luleå samt expansion i Björkskatans område? Vi har svårt att
förstå att enligt kommunen leder för få elever till ingen utbyggnad och för många
elever leder till nedläggning.
Enligt statistik har Bensbyn en medelålder på 38 år. Liknande siffror finns att hitta
för Örarna och Brändön. Det verkar dessutom pågå en generationsväxling där
inflyttningen är större än utflyttning i dessa byar. Som det ser ut idag kommer de
barn som är födda 2014 börja Benzeliusskolan 2020 och klassen kommer ha fler än 20
elever. Hur framtiden faktiskt kommer ser ut vet ingen. Men om dessa siffror
drastiskt skulle ändras nedåt få vi alla vara överens om att kommunens vision om 10000 nya luleåbor, vision 2050 om hållbara stadsdelar och byar samt levande
landsbygd, expansion i Björkskatan området- får ses som ett stort misslyckande.
Vid en informell undersökning svarade de allra flesta att en stor bidragande orsak att
flytta till Bensbyn var att byn har en skola. Skolan ÄR viktig om man vill att någon

del av kommunen ska växa och i många fall nödvändig för att ge folk möjlighet att
bo på vacker landsbygd.
Vi föreslår att kommunen arbetar efter den fördjupade översiktsplanen som
beskriver en situation där både skola och förskola finns i Bensbyn, med
nybyggnation vid ishockeyplan. I en större skolan ryms även barnen från
Hällbacken. Det är lika långt från Hällbacken till Bensbyn som från Bensbyn till
Hällbacken. Barnen från Brändön och Örarna har redan lång väg till skolan och den
behöver inte bli längre. Laxen behåller också sin förskola och dess goda kvalitét,
därmed minskar också trycket mot Bensbyns förskola.
Förutom närhet till vacker natur har Bensbyn sin skola, det är kärnan i byn. I
Benzeliusskolan är samtliga pedagoger behöriga och har heltidstjänster. Enligt
Skolverkets rapport efter tillsyn 2014 uppfyller skolan de krav som granskats och den
genomsnittliga betygspoängen för årskurs 6 ligger över riksgenomsnittet i alla
ämnen utom hem- och konsumentkunskap.
Benzeliusskolan har utöver god kvalité i kunskap och utbildning en färdig sporthall,
tennis/ishockeyplan, fotbollsplan, skidspår in på knuten, tillgång till Benzeliusgården
som kallas ”musikhuset” och inte minst naturen lättillgänglig med en fantastisk
skolskog som inte går att återskapa på något sätt.
Benzeliusskolan är viktig för eleverna, deras trygghet och utbildning samt byn.
Vi vill ha kvar vår skola.”
” Jag anser att förslaget med att slå samman flera förskolor till en större förskola som
det som utreds på björksatan där Brisen, Vintergatan och Boskataskolans förskola ska
slås samman är minst sagt skrämmande.
Allt som allt så handlar det om 12 avdelningar som berörs, snabbt räknat så är det
ca200 barn som ska byta förskola och placeras på samma ställe.
Givetvis så faller vissa av dessa barn bort då Förskolan på Hällbacken öppnar, men
det är en stor mängd barn som kommer att hamna på ett och samma ställe.
Jag förutsätter att det det inte kommer vara större ytor och större avdelningar det
handlar om, där fler barn ska vistas på samma ställe. Utan finnas avdelningar där
man kan stänga dörrar och samlas för att fånga upp förskolebarnen.

Barn i förskoleåldern behöver en trygghet och en chans att känna igen sig och ha
rutiner. Att centralisera och slå ihop flera förskolor är något som måste utredas
vidare och inte från en ekonomisk synpunkt utan från en humanistisk synpunkt.
Att slå ihop F-6 på en och samma skola Ormberget innebär att chansen för barn att
hamna ikläm och hamna utanför ökar. Alla barn är olika, med olika möjligheter och
bakgrunder. Det finns flertalet barn som behöver extra stöd och lyftas lite extra, den
chansen kommer att försvinna mer och mer desto större skolorna är.
Förslaget att centralisera högstadieskolan för Tuna, Björkskatan och Centrala stan är
lika skrämmande.
Några av synpunkterna jag har på det förslaget är:
-Risk för mobbing och utanförskap ökar, inte bara på skolgården utan även över
sociala medier. Det flesta påhoppen görs inte ansikte mot ansikte längre, utan bakom
tryggheten av en dator. Om flera skolor slås tillsammans så kommer mob
mentaliteten att öka och även grupptrycket att bli större.
-Ungdomar som behöver extra stöttning och stöd kan komma att i skymundan
eftersom de som låter mest för mest uppmärksamhet.
- Det kommer att bli stökigare miljö i skolan.
Jag som förälder känner mig inte trygg att lämna mina barn till en skola. Jag har
ingen trygghet i den skolpolitiska linje som förs just nu.
Luleå Kommun fick utmärkelsen som 3:e bästa skolkommun i en undersökning gjord
av lärarförbundet. Det är med skolan som det ser ut nu, jag är personligen inte lika
säker på hur det kommer att se ut i framtiden om dessa förslag går igenom.”

