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A.

SAMMANFATTNING

I Luleå kommuns liggande underlag 2015-09-24 föreslås följande förändringar för Sunderbyns skolor:
Kläppenskolan omvandlas till förskola, Lantmätaren och arealens förskola läggs ned, Kråkbergsskolans
högstadieelever bussas till Gammelstad och Kläppens grundskoleelever flyttas till Kråkbergsskolan.

Sunderbygruppens förslag består av fyra delar - dessa kan ses som fyra fristående förslag angående
organisation, fysiska förändringar samt inflytande och demokrati. Samtliga fyra förslag utgår dock
från grundförutsättningen att Kråkbergsskolan även fortsatt utgör 7-9 skola, förskolorna Lantmätaren
och Arealen läggs ner samt att Kläppbackans förskola byggs ut för att inrymma dessa förskolebarn.
Utöver detta har vi ytterligare fyra konkreta förslag till förändrad skolstruktur i Sunderbyområdet.
1. Sunderbyns skolor omvandlas till skolområdesteam istället för verksamhetsteam. (Organisation)
2. Att Sunderbyns barn säkras förskola och grundskola F-åk 9 i Sunderbyn (Fysiska förändringar)
3. Att medborgardialog förs i berörda områden när det färdiga förslaget finns i januari 2016.
4. Att samtliga nämnder och förvaltningar i Luleå kommun utreder från sitt perspektiv samt tar
beslut på förslaget som läggs av BUF i januari 2016. (3 och 4 =Inflytande och demokrati)
I Sunderbyns skolor finns idag inga av de problem som Luleå kommuns förslag på förändrad skolstruktur (2015-09-24) ska råda bot på. Nedan följer en genomgång av Sunderbyns skolors dagsläge.
Eleverna i Sunderbyn
•
Får en trygg och kvalitativt högtstående utbildning
•
Har närhet och goda relationer i centrum av sin utbildning. (se bilaga2)
•
Är återkommande mycket nöjda med sin skolgång (se vidare under rubrik 5)
•
Har bland de högsta meritvärdena i åk 9 i Luleå kommun (www.siris.skolverket.se)
•
Tycker inte att bussning till Gammelstad är ett bra förslag (se bilaga 2)
Sunderbyns har idag
•
ca 650 grundskoleelever fördelat på tre välskötta skolor med god eller mycket god ekonomi
•
ett treparallelligt högstadium som nationellt lyfts som en av landets bästa
•
Mycket nöjda föräldrar och personal (se vidare under punkt 5)
•
Fungerande samarbete med närområdet och korta geografiska avstånd
•
Mer än 90 % av personalen har heltidstjänster och behörigheten är mycket god.
•
Låg andel pensionsavgångar bland grundskolelärare de närmsta 10 åren
Sunderbyn är den stadsdel/by som har Luleås lägsta medelålder och trenden är att barnkullarna är
ökande, ingen minskning av varken förskole- grund- eller högstadieelever inom en överskådlig framtid
kan skönjas enligt dagens prognoser. Vi utgår att det också kommer att behövas fler skolplatser till
nyanlända. Att dra ned på skolplatserna i ett område med denna typ av demografi är inte hållbart.
Förslaget från Framtidens skola utgår från modellen stordriftsskolor – går förslaget igenom kommer
ytterligare 600 elever i Luleå kommun att bussas varje skoldag året runt till en större skolenhet än den
de går på idag, varav 190 från Sunderbyn. Det är direkt oprofessionellt att ordna hela kommunens föroch grundskola utifrån en enda skolmodell. Lösningsförslagen måste vara flexibla, förankrade och
anpassade till den verklighet som föreligger i de olika områdena/stadsdelarna/byarna. Vi har genomlyst Framtidens skolas huvudargument, framförallt skolstorlek, elevhälsa, lärarbrist, behörigheter, samt
heltider vs deltider. Det har visat sig att argumenten för stordrift inte är giltiga för Sunderbyns del.
Vi föreslår med grund i vår nedanstående utredning att Sunderbyns tre grundskolor bildar ett skolområdesteam, d v s rektorerna för de tre grundskolorna i byn uppdras att organisera verksamheten ihop.
Detta ersätter dagens s.k. verksamhetsteam, där rektorer är organiserade för att samarbeta med andra
skolor inom samma stadie – ibland på andra sidan kommunen. Denna omställning skulle säkra en god
kostnadseffektiv grundskoleverksamhet i Sunderbyn med hållbar tjänsteplanering, heltidstjänster, kvalitét, en god arbetsmiljö för både personal och elever (Röda tråden säkras) samt säkerställa att framtidens skolas målbilder uppnås.
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B. FORSKNING OCH VÅRA STYRDOKUMENT
Begreppet elevhälsa är ett begrepp som innefattar i princip alla delar av skolans verksamhet. Barn och
utbildningsförvaltningen vid Luleå kommun har i sin argumentation använt en alldeles för snäv tolkning av begreppet, nämligen funktionerna skolsköterska, kurator, specialpedagog och skolpsykolog. I
underlaget för utredning (2015-09-24) använder de dessutom denna snäva tolkning som ett huvudargument för att göra skolenheterna större. Vi går därför nedan igenom forskning både kring skolornas
storlek och elevhälsa. Elevhälsa är inte enbart skolsköterska, kurator, specialpedagog och skolpsykolog. Elevhälsa ska enligt all gängse forskning i Sverige i dag ses ur ett vidare perspektiv - elevers hälsa
- där de ovanstående funktionerna är en del i arbetet.

Skolans storlek - en forskningsgenomgång
Lektor Carl-Adolf Henriksson på Linneuniversitetet har i en forskningsrapport samlat de vetenskapliga
studier som gjorts om skolans storleks påverkan på elevers studieprestationer och sociala situation.
Nedan följer en sammanfattning av hans slutsatser.
Henriksson konstaterar att det är väldigt få studier som slår fast att elevers skolprestationer skulle gynnas av större skolenheter. Däremot förefaller det som om det är vissa elevgrupper som i högre grad
främjas av att läsa vid en mindre skola. Det handlar då främst om missgynnade elevgrupper som inte
har samma förutsättningar som andra elever att prestera goda resultat i sitt skolarbete. Som exempel på
sådana elevgrupper nämns i den genomgångna forskningen elever med utländsk bakgrund och elever
med lägre socioekonomisk status. Mycket tyder på att det i den mindre skola skapas vissa förutsättningar som gör att dessa elevgruppers skolprestationer gynnas.
Utöver skolprestationen fastslår Henriksson vidare att flera studier ger belägg för att skolstorleken
påverkar elevers sociala situation. Flera studier pekar på att elevers närvaro, graden av skolavhopp,
elevers känsla av samhörighet och delaktighet, engagemang för sitt skolarbete på ett generellt plan
tenderar att gynnas av den mindre skolan. Genomgången visar också att lärares engagemang för de
enskilda eleverna ökar i den mindre skolenheten.

Elevhälsa - en forskningsgenomgång
Agneta Nilsson, undervisningsråd vid Skolverket konstaterar i sin forskningsgenomgång i rapporten
“Elevhälsans uppdrag - att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen” att den enskilt
viktigaste faktorn för barns framtida hälsa är att faktiskt klara skolan. Det fungerar som ett framtida
“vaccin” mot ohälsa, kriminalitet och missbruk. Nilsson konstaterar att det FÖREBYGGANDE arbetet är det viktigaste inom elevhälsan och att detta givetvis börjar och slutar i det dagliga mötet med
läraren. Elevernas studieresultat påverkas direkt av de goda relationerna till lärarna. En god relation
ger inte bara en skyddande effekt mot depressiva symptom utan verkar också främjande för närvaron vilket givetvis är en förutsättning för att visa goda studieresultat. Nilsson lyfter med forskningen som
stöd fram lärarens centrala roll i elevhälsans arbete, ett lärarkollegie som samarbetar, handleder och
uppvisar stor relationskompetens är några av de faktorer som lyfts.
Nationellt kände barnläkaren Lars H Gustafsson har skrivit “Elevhälsa börjar i klassrummet”, kurslitteratur för studenter på lärar-, psykolog-, socionom- och sjuksköterskeutbildning, specialpedagogiska
påbyggnadsutbildningar och rektorsutbildningar. Han konstaterar att ett kompetent elevhälsoteam
givetvis ska finnas på varje skola, men det som betyder mest för elevers fysiska och psykiska välbefinnande är vardagens möten med skolans vuxna. Den stora utmaningen för skolan är att utforma en
arbetsmiljö som främjar både hälsa och lärande. Bara elever som trivs och mår bra lär sig något av
värde! Ett av nyckelbegreppen är "parenting", det vill säga skolans förmåga att möta elever på ett
varmt, empatiskt och samtidigt insiktsfullt sätt.
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Genom denna forskningsgenomgång hoppas vi fastslå att två av de argument som underlaget till utredning till stor grund vilar på (elevhälsa i den snävare bemärkelsen och skolstorlek), inte har något
stöd i vetenskaplig forskning. Istället bör framtidens skola vila på elevens goda relation med lärarna.

Våra styrdokument
Vi ser heller inte att Framtidens skolas liggande underlag (2015-09-24) angående förändringar i Sunderbyn har stöd i någon av kommunens större styrdokument. Några exempel följer nedan:

a.

Luleå kommuns Vision 2050

I vision Luleå 2050 betonas i Program A att
”Barn och unga ska ha trygga och goda uppväxtvillkor med närvarande vuxna. Kommunens
verksamheter ska finnas i miljöer där barn och unga befinner sig och låta kunskaper om de livsvillkor som finns i stadsdelen/byn bli styrande för planering och innehåll.”
”Barnperspektivet ska beaktas i allt beslutsfattande inom samtliga kommunala verksamheter.”
”Med hjälp av dialog och delaktighet ska alla boende i ett bostadsområde ha möjlighet att påverka hur och vad som ska göras i området. ”
I Program D står det
“Koncentrera större kommunala investeringar på landsbygden till Råneå, Antnäs, Persön, Bensbyn, Björsbyn, Sunderbyn, Kallax, Hertsölandet och Rutvik.”
I Vision 2050s områdesrekommendationer för Södra Sunderbyn står följande:
”Södra Sunderbyn ska stärkas som stadsnära by genom förtätning. Bränslan är ett prioriterat
förtätningsområde i den äldre delen av byn.”
”Nya bostäder i större skala ska byggas norr om sjukhuset (Bodbrännan) med god närhet till
järnvägsstationen. I detta område ska det finnas utrymme for arbetsplatser och blandade boendeformer. Sjukhusets verksamhet och möjlighet till utveckling ska prioriteras.”
”Sjukhuset är av stor vikt för hela regionen.”
Vi anser att det nuvarande förslaget om att ta bort högstadieskolan i Sunderbyn är i strid med Vision
2050, då det verkar i motsatt riktning. Många sjukhusanställda väljer i nuläget att bosätta sig i Sunderbyn, då närhet till arbetsplatsen i samspel med en välfungerande boendemiljö är hög attraktiv. Där är
skolan av stor betydelse. En nedläggning av högstadieskolan i byn kan inverka ogynnsamt på såväl
byns förutsättningar att växa samt därmed på sjukhusets utveckling och attraktionskraft som arbetsgivare. En nedläggning skulle således inverka negativt på hela länet.
b.

Framtidens skolas målbild

Nedan redogörs för en sammanfattning av Framtidens skolas målbild enligt BUN:s sammanträdesprotokoll 2015-06-15:
Skolan i Luleå̊ ska vara en modern och attraktiv skola bemannad med behöriga och kompetenta
lärare som garanterar utbildningskvaliteten. Den ska bidra till att öka Luleås attraktionskraft som
stad och stärka bilden av skolan i Luleå̊ som nationell förebild.
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Kvalitet, kompetens och samverkan - Morgondagens skola i Luleå̊ är en skola som utgår från
hållbar utveckling, hållbart lärande och hållbart ledarskap. Det är en välskött skola som ständigt
utvecklar verksamheten för att ytterligare förbättra resultat och nå̊ uppsatta mål.
Där har vi den skicklige läraren som möter varje elev, men också̊ arbetar tillsammans med kollegor, vilket är avgörande för elevens resultat. Undervisningen har ett vetenskapligt
förhållningssätt som utgår från beprövad erfarenhet. Enheternas storlek ger goda förutsättningar för heltidstjänster, lokal elevhälsa och ökad tillgång till specialpedagogisk kompetens.
Morgondagens skola präglas av mångfald, flexibilitet och smarta lösningar.
Skolan är funktionellt utformad.
Morgondagens skola är en mötesplats där lärande, framtidstro och drömmar spirar.

Vi kommer visa i vårt material att Kråkbergsskolans eventuella nedläggning dessvärre kommer att
motverka denna målbild. Kråkbergsskolan är Luleå kommuns enskilt mest kända skola nationellt,
Kråkbergsskolans pedagoger riskerar överge både Kråkbergsskolan och Luleå kommun vid en omorganisation och slutligen hotas elevernas nuvarande mycket goda relationer med skolans samtliga
vuxna om de tvingas in i en skolenhet med runt 1000 elever (beräknad storlek på Stadsöns nya F-9
skola).
c.
Barnkonventionen
Luleå kommun har i många år använt barnkonventionen bl. a i sitt arbete med elevinflytande och i de
olika enheternas likabehandlingsplaner. Om Luleås förtroendevalda antar det liggande förslaget att
lägga ned högstadieverksamheten vid Kråkbergsskolan, som varken hotas av minskande elevunderlag
eller pensionsavgångar hos lärare, där lärarbehörigheten att sätta betyg är mycket hög och elevhälsans
personal jobbar uteslutande i närområdet och elevrepresentanterna själva uttrycker sitt absoluta motstånd - för att istället bussa Sunderbyns högstadieelever till Gammelstad, kan det inte beskrivas som
annat än ett brott mot barnkonventionen § 3 och § 12.
Artikel 3
”Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.”
Artikel 12
”Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt
ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.”
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C. NULÄGE
1. Ekonomin på Sunderbyns tre grundskolor
Ekonomin på samtliga tre skolor i Sunderbyn är mycket god. Kråkbergsskolan har under alla år haft
mycket god ekonomi och höga elevresultat i kombination. Även Kläppenskolan och Hemängskolan
har idag god ekonomi och höga elevresultat i kombination.

Diagram 1: Ekonomiskt resultat 2014-2015, jmf fyra högstadieskolor som påverkas av Framtidens
skolas förslag

Diagram 2: Ekonomiskt resultat 2013-2015, jmf fyra F-6 skolor som indirekt påverkas av Framtidens
skolas förslag
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2. Nuvarande bemanning på Sunderbyns tre grundskolor
a.

Pedagogisk personal

Idag finns inga deltidsanställda pedagoger på varken Kråkbergsskolan eller Kläppenskolan. Ingen
behöver ha dåliga arbetsvillkor eftersom det genom samarbete mellan skolorna går att skapa hela
tjänster. Det är kort avstånd mellan skolorna och de praktisk-estetiska lärarna har sin undervisning av
elever från Kläppen i Kråkbergsskolans lokaler. Ingen av lärarna reser mellan skolorna. Skolorna jobbar allt mer samman utifrån ett röda-tråden-tänk som innebär att följa eleven i tid och rum – d v s att
samtliga berörda skolenheter samverkar under elevens väg genom skolsystemet från förskola till åk 9.
Elevens utveckling står i fokus.
På Hemängsskolan finns praktisk-estetiska lärare som har deltid och vissa tjänster delas med andra
skolor i kommunen. Med ett bättre samarbete mellan alla tre skolorna i skolområdet - anvisat och organiserat av skolchef - så kan bemanningen lösas gemensamt mellan skolorna med bättre villkor för
personalen, högre lönsamhet och höjd kvalitet ur alla perspektiv som följd. Skolorna har idag ca 650
elever gemensamt. Om dessa tre skolor betraktas som en skolenhet gällande samplanering av personal
så kan detta betraktas som en ”storskola” med de ekonomiska och bemanningsmässiga vinster som
eftersträvas i förslaget om förändrad skolstruktur.

b.

Personal elevhälsa

Elevhälsans personal har på Kläppenskolan och Kråkbergsskolan en heltidsanställd kurator samt två
specialpedagoger. Hemängskolan har en kurator som delar sin tjänst mellan Hemäng och några mindre
skolor i Gammelstad. Skolsköterskan i Sunderbyn har alla tre skolorna. Organisationen är inte optimal
för kurator på Hemäng/Gammelstad. Skolsköterskan har för många elever, men eftersom den nya
Stadsöskolan kommer att ha ungefär lika många elever som hela Sunderbyområdet har idag så kommer samma problem uppstå även där. Med ett bättre samarbete, ekonomiskt och bemanningsmässigt,
mellan alla tre skolor i Sunderbyn, kan kurators och skolsköterskas situationer lösas och eleverna kan
få ännu högre tillgång till dessa. Med ett sådant bemanningssamarbete blir det också ett bättre ekonomiskt läge och kurator och skolsköterska kan ha färre enheter och färre elever - alltså mer tid för varje
elev. Läs mer under punkt 1 av vårt förslag. I en vidare bemärkelse fungerar elevhälsan mycket bra på
Kråkbergsskolan. Lärarna rör sig bland eleverna hela tiden, även på raster när de t ex fikar i samma
lokaler. Lärare och elever lever ett mycket integrerat liv på Kråkbergsskolan. Det finns en överhängande risk att detta övergår till ett segregerat liv på en stor skola och att de kommer att befinna sig i
olika lokaler utom på lektionstid.

c.

framtida rekrytering

Ett av Framtidens skolas huvudargument för stordriften är den påstådda lärarbristen. Det beräknade
behovet av nya lärare till grundskolan F-9 i hela Luleå kommun är mellan 0-30 lärartjänster per år de
kommande tio åren, en fullständigt normal och överkomlig siffra för en kommun med 75 000 innevånare.
Utbegärt material från Barn och utbildningsförvaltningen ger vid handen att pensionsavgångarna för
hela Luleå kommuns grundskolelärarkår och gymnasielärarkår ser ut som följer de närmaste 10 åren.
Grundskollärare åk F-6
Grundskollärare åk 7-9
Gymnasielärare

120 st pensionsavgångar
60 st pensionsavgångar
90 st pensionsavgångar

(ca 12 per år)
(ca 6 per år)
(ca 9 per år)

Med en beräknad befolkningsökning på 10 000 personer (varav ca 1100 mellan 6-16år) fördelat på 10
år innebär det att Luleå behöver rekrytera i snitt 20 grundskollärare per år de närmsta åren. I en växande kommun med 75 000 så är detta fullt normalt.
Vad gäller pensionsavgångarna i Sunderbyns skolor specifikt så ligger de i underkant av normal omsättning, exempelvis kommer bara fyra av Kläppen och Kråkbergsskolans 40 lärare att gå i pension
inom de närmsta tio åren. Då Sunderbyns befolkning har en hög utbildningsgrad och en relativt låg
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medelålder samt att skolorna i nuläget är en attraktiv arbetsplats med en tydlig pedagogisk profil känner vi oss helt trygga med att nyrekryteringen inte kommer att vara ett problem.

3. Pedagogisk idé
a.

Allmän överblick

Kråkbergsskolans pedagogiska idé och ledarskap har alltid legat i framkant med helhetssyn gällande
människan, lärandet och kunskapen. Arkitektur, organisation och pedagogik hänger ihop i en helhetsidé som varit levande från start. Oerhört många skolor i hela Sverige har genom åren visat intresse för
skolans arbete och trots att läroplan och andra styrdokument förändrats består idéns styrka över tid.
Eleverna har från start lämnat skolan med mycket höga studieresultat. Lärare och elever tillbringar den
allra mesta tiden på skolan tillsammans, i integrerade utrymmen.
På Kråkbergsskolan jobbar man med kulturell profil med de estetiska lärprocesserna i fokus. De estetiska ämnenas betydelse för ett fördjupat lärande och för att bringa helhet i kunskaper för hela människor är centralt i den pedagogiska idén vilket är unikt i svensk pedagogik idag. Som ett väldigt levande
exempel kan nämnas att Kråkbergsskolan funnits i drygt 20 år och aldrig någonsin varit anmäld till
Skolverket. Som jämförelse har Luleå kommuns barn och utbildningsförvaltning och kommunens
enskilda skolor anmälts till Skolverket 131 gånger enbart de sista fyra åren.
Om Kråkbergsskolan läggs ner kommer denna högfungerande struktur att raseras. Detta då organisationen, lokalerna och det pedagogiska ledarskapet byts ut samt pedagogerna planerar att sluta. Läs vidare under punkt 6d.

b.

Goda studieresultat

Över tid har Kråkbergsskolans pedagogik hållit höjd och eleverna har alltid haft goda resultat när de
lämnar skolan. Kråkbergsskolan har legat i topp gällande alla skolor i kommunen under mycket lång
tid.

Diagram 3: Jämförelse meritvärde åk 9 2006-2014, Kråkbergsskolan jämfört med övriga Luleå.
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4. Elevinflytande
Eleverna visar i årliga uppföljningar hög nöjdhet med inflytandet på skolan. Detta framkommer i de
årligt återkommande elevintervjuerna under våren. Inom den pedagogiska idén ges stort inflytande för
eleverna i lärprocessen vilket ger högre motivation och lust för lärandet samt bra studieresultat. Elevkårsarbetet är omfattande och mycket väl fungerande, vi har även väl fungerande elevskyddsombud.
Elevrådet på Kråkbergsskolan haft ett särskilt möte utifrån Framtidens skolas underlag och ingen förtroendevald elev på̊ mötet såg förslaget om att bussa 190 elever till Gammelstad som positivt, vidare
värnade de om det medelstora formatet på högstadium och de uttalade sig mot stordrift och bussning.
De ville också understryka vikten av relationer mellan elever och mellan elever och personal på skolan. Elevkåren menar att Kråkbergsskolan är en fantastiskt bra skola och de ser en mängd problem om
underlagets förslag till bussning av högstadieeleverna i Sunderbyn genomförs. Se hela elevkårens uttalande i Bilaga 2.

5 Närhet och goda relationer
I årliga elevintervjuer på Kråkbergsskolan framkommer att eleverna framför allt är nöjda med de nära
relationerna till lärarna och till varandra. I de årliga enkäterna anger 96 % att de alltid eller ofta blir
bra bemött av personal och andra elever, i jämförande nationella studier ligger dessa siffror bara på
runt 70 %. Kråkbergsskolan är en skola där man inte är anonym, där man känner trygghet och närhet
till alla och där man blir sedd och respekterad. På Kråkbergsskolan befinner sig pedagoger och elever i
samma utrymmen hela tiden och personalrummet används i princip aldrig - lärarna rör sig bland eleverna. Eleverna uttrycker att de vuxna bekräftar dem och ser just deras lärande och utveckling. Samma
svar ges år efter år av elever i olika åldrar.

a.

Likabehandlingsarbete Kråkbergsskolan

På Kråkbergsskolan görs årliga mätningar i en omfattande enkät bland alla elever på skolan. Faktorer
som mäts är bland annat elevers upplevelse av diskriminering, trygghet inom olika områden i skolan,
nivån av kränkningar, trivsel i klasser, andra grupperingar samt på skolan som helhet. Mätningarna
visar återkommande mycket höga resultat över tid. Samma resultat framkom vid Skolinspektionens
tillsyn 2014 då samtliga skolor i kommunen granskades. 95 % av Kråkbergsskolans elever trivs bra i
skolan vilket är markant högre än jämförande siffror med landet.
Kurator och rektor på skolan har varit anlitade av LTU för att hålla föreläsningar som del i utbildningar om likabehandling. LTU har lyft Kråkbergsskolans arbete med likabehandlingsplan.
Även på nationell nivå har arbetet uppmärksammats. Under åren har väldigt många skolor gjort studiebesök på Kråkbergsskolan. Till och med den nationella Diskrimineringsombudsmannen har under
hösten 2015 besökt skolan för att lära sig om hur skolan jobbar med likabehandlingsarbetet i praktiken.

b.

Personal, föräldrars och vårdnadshavares nöjdhet

I årligt återkommande lokala medarbetarenkäter på Kråkbergsskolan visas över tid hög nöjdhet bland
personalen gällande arbetssituation, villkor, arbetsuppgifter och sammanhållning. Även föräldrar och
vårdnadshavare är genomgående mycket nöjda med Kråkbergsskolan. I mätningar över tid visas goda
resultat och även här kopplas nöjdheten till tryggheten och trivseln samt de goda relationerna med
personalen och mellan eleverna på skolan. Fungerande samverkan med föräldrarna finns enligt årshjul
och kontakten mellan skola och hem är mycket god. Se vidare på skolans hemsida för detaljer.

9

Mottagare: Framtidens skola, politiker i Luleå kommun BUN, kommunfullmäktige
Kontakt: Anna Dapefrid 070-25 25 871 samt Åsa Lundmark 070-643 88 23

D. FRAMTID
6. Riskanalys/Skyddspunkt
a.

Kråkbergsskolans lokaler - ej anpassade för yngre åldrar

Kråkbergsskolans lokaler är för stora för eleverna från Kläppenskolan. Idag har Kläppen 123 elever.
Med år 6 på Kläppen och fulla grupper i alla åldrar så kommer man upp i ett elevantal om ca 150 elever. Kråkbergsskolans lokaler är dimensionerade för ca 225-230 elever. Med så få elever på nya Kläppenskolan - även om elevantalet växer över tid då byn växer norrut - blir det en mycket ödslig skola.
Det finns en stor risk för konkurrens mellan de två låg- mellanstadieskolorna i byn om Kråkbergsskolan blir låg- mellanstadieskola. Det finns inte tillräckligt elevunderlag för att fylla två sådana skolor i
byn. Följden riskerar bli att en skola har för få elever och en är full, eller att det blir två halvtomma
skolor. Detta leder i sin tur till dålig ekonomi, icke-optimalt nyttjande av lokaler och fler deltidstjänster vilket blir konsekvensen av låga elevantal. Lokalerna och inredningen är inte på något sätt anpassad för så små barn med förskoleklass, lågstadium och fritids. Omfattande inköp skulle behöva göras
för att omvandla skolan till en låg- och mellanstadieskola.

b.

Förutsättningar för god idrottsundervisning försämras

Idag i Sundishallen rymmer vi alla de drygt 600 eleverna från de tre skolorna i idrottsundervisning
genom samarbete, schemaläggning och material. Men med drygt 400 elever på högstadiet i Stadsön
tillsammans med alla elever i låg- och mellanstadiet i Gammelstads idrottshall finns risk för brister i
idrottsundervisningen av utrymmesskäl. Hur ska alla elever få plats och vilka konsekvenser får det för
kvaliteten i idrottsutbildningen? I Sunderbyn har vi en dessutom en ishall, närhet till motionsspår/
skidspår samt närhet till orienteringsmöjligheter i terräng. Tillgången till dessa faciliteter kommer
kraftigt att försämras genom ett ökat tryck av grupper och avstånd, och i vissa fall upphöra (ishallen).

c.

Storskola på Stadsön innebär stora klasser

Enligt skolchef är inte tanken att den nya stora skolan på Stadsön ska bli allt för stor och anonym. Inte
heller kommer det enligt skolchef att handla om stora klasser. Maximalt tre eller fyra paralleller är det
som nämnts. Idag finns tre paralleller på Kråkbergsskolan på 210 elever. Med en skola på över 400
elever blir det följaktligen fler paralleller än tre. De elever på Stadsön, Hemängsskolan och Kråkbergsskolan som idag går i år 6, 7 och 8 - elever vilka alltså ska vidare till den nya storskolan - kommer åk
7-9 hösten 2016 (beräknad flytt) att vara 405 elever sammanlagt enligt följande fördelning:
Detta innebär följande klasstorlekar:
3 parallelligt högstadium = 45 elever/klass
4 parallelligt högstadium = 33 elever/klass
5 parallelligt högstadium = 27 elever/klass.
6 parallelligt högstadium = 23 elever/klass

9 klasser
12 klasser
15 klasser
18 klasser

För att den föreslagna sammanslagningen av Gammelstads och Sunderbyns högstadieelever ska ha
samma snittal/klass som Kråkbergsskolan har i dag så måste det till sex paralleller per årskurs. Räcker
lokalerna på Stadsön till 18 klasser? Hur kommer schemat att påverkas? Får eleverna rimliga skoldagar eller kommer lokalbrist att göra håltimmarna många och skoldagarna långa? Nuvarande förslag
pekar dessutom ut lärarbrist som ett av huvudargumentet, men med en sammanslagning av skolenheter
för att möta lärarbristen blir det inte fler lärare och färre elever. Eleverna är lika många, men ska samlas fler på samma plats. Lika många elever måste ha undervisning, men med färre lärare blir följden att
få lärare undervisar fler elever i större klasser, d v s kvalitén minskar.
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d.

Pedagogisk idé gällande Framtidens skolor

Inom det nuvarande projektet Framtidens skola och förändrad skolstruktur finns en mindre arbetsgrupp
som arbetar med den pedagogiska visionen gällande de kommande stora skolorna - bland annat
Stadsöskolan. Det är en grupp bestående av ett fåtal personer utan någon koppling till de berörda skolorna. Ett annat skrämmande inspel har varit Stadsöns rektor som fått bereda ut sin pedagogiska idé på
kommunens hemsida - en detaljerad vision om vad som ska hända i vilka årskurser. Varken personal
eller elever har beretts möjlighet att utöva inflytande eller vara delaktiga i framtagandet av denna vision. Det finns ingen förankring utanför varken den pedagogiska fokusgruppen i Framtidens skola eller
Stadsöns nuvarande rektors arbetsrum. För en skola som Kråkbergsskolan som arbetat så medvetet
med sin vision i så många år - skolan är t o m byggd för ändamålet - så är detta faktum både en katastrof - och en skandal.
Det är inte möjligt att utveckla pedagogiskt innehåll för flera olika skolor med helt olika förutsättningar utan att de som ska arbeta på skolorna finns med i tänket. De som ska jobba på skolorna ska omsätta
den pedagogiska idén i verksamheten - hur ska de göra det om de inte är med i processen? Ett exempel
på ovanstående faktum är remisshanteringen. Vid ett av tillfällena när ovanstående grupp tagit in remissvar på Målbilderna för framtidens skola togs beslut i frågan (2015-06-15) innan remissvarens sista
inlämningsdatum passerat (2015-06-18).

e.

Lärare flyr storskolor

I syfte att få ett faktaunderlag från pedagoger vid primärt berörda skolor (underlag från Luleå kommun
2015-09-24) har en ideell arbetsgrupp skickat ut en enkät till de 60 anställda pedagogerna vid de sex
mest berörda skolor. Denna visar på mycket oroande resultat på alla skolor i allmänhet och på Kråkbergsskolan i synnerhet. Av de tillfrågade pedagogerna på Kråkbergsskolan har 75 % uppgett att de
tänker söka sig bort från läraryrket om den förslagna omorganisationen blir verklighet. Dessutom har
över 90 % svarat att de i första hand avser söka annat arbete, inom eller utom kommunen, istället för
den tjänst som skulle erbjudas dem i den nya organisationen. Det finns därför anledning att befara att
den föreslagna omorganisationen kommer att skapa en lärarbrist i hela Luleå kommun i allmänhet och
i Sunderbyns skolområde i synnerhet! Läs hela undersökningen (resultat från samtliga skolors pedagoger) i bilaga 3.

7. Luleå kommun som en attraktiv framtidskommun
a.

ur ett medborgarperspektiv

Luleå kommun är den starkast växande kommunen i Norrbotten, den attraherar ofta yngre människor i
reproduktiv ålder. Vi har allt att tjäna på att ytterligare arbeta med en medborgaranpassad skola. Luleå
innehåller en centralort, stadsdelar i nära anslutning till centrum, tätbefolkad landsbygd samt glesbygd.
Alla dessa delar förtjänar att mötas utifrån de specifika förhållanden som finns just där. Olika skolområden behöver olika lösningar utifrån skilda förutsättningar. Men storskaliga och likadana lösningar
för alla områden och enheter, utan begripliga orsaker och hänsyn tagen till just det områdets problem
och möjligheter, går inte att förankra hos medarbetare. Inte heller hos elever och föräldrar.
I Sunderbyn i synnerhet väljer många sjukhusanställda att bosätta sig i Södra Sunderbyn och det är en
viktig faktor för rekrytering till sjukhuset att det finns en god boendemiljö nära sjukhuset, inklusive
skolor. Skolfrågan i Sunderbyn blir därmed en länsangelägenhet.

b.

Luleå kommun, en god arbetsgivare

En god arbetsgivare låter människor vara med och bestämma samt ha inflytande över den egna arbetssituationen. En god arbetsgivare ser också att olika lösningar måste ordnas utifrån medarbetarnas olika
förutsättningar.
Lärarbrist och olika lösningar för olika skolområden
Den eskalerande pedagogbristen har vi bara sett början av och denna beror på lång tids negligering av
villkor för personal i skolan:
•
Ekonomiska nedskärningar
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•
•
•
•
•
•
•

Växande omfattning av uppdraget genom ständigt nya regleringar och reformer
Svällande byråkratisering av arbetsuppgifterna
Hög arbetsbelastning
Låg löneutveckling
Långt förtroendemässigt avstånd mellan politiken, förvaltningen och elever/personal
Kort framförhållning gällande bemanningspolitik
Organisation av verksamhetsteam istället för skolområdesteam vilket leder till deltidstjänster

För att kunna möta dessa orsaker som ligger bakom pedagogbristen behövs helt andra insatser - nationellt och i Luleå. Det handlar om olika åtgärder för att få fler att vilja jobba i skola och även vilja
stanna kvar där. Att tvinga samman personal som idag leder fungerande verksamheter och som trivs
med sina jobb, i storskolor utan gemensam pedagogisk idé, delaktighet i processen och utan innehållsliga visioner och mål riskerar att få ännu fler pedagoger att lämna yrket.
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D. VÅRT FÖRSLAG
Vårt grundförslag är att Kråkbergsskolan fortsatt utgör 7-9 skola, förskolorna Lantmätaren och Arealen läggs ner samt att Kläppbackans förskola byggs ut för att inrymma dessa förskolebarn. Utöver
detta har vi ytterligare fyra konkreta förslag till förändrad skolstruktur i Sunderbyområdet.
Förslag 1: Organisatorisk nivå (Sunderbyn blir ett skolområdesteam)
Förslag 2: Tänkbara omstruktureringar på fysisk nivå (Tre tänkbara förändringar)
Förslag 3 och 4: Inflytande och demokratisk gång.

1.
Att Sunderbyns skolor omvandlas till ett skolområdesteam istället för dagens verksamhetsteam.
Samtliga våra förslag grundar sig på att grundskolorna i Sunderbyn bildar ett skolområdesteam i syfte
att samordna personella resurser m m. Nedanstående förslag till förändrad skolstruktur i Sunderbyn är
mer hållbart än det nuvarande underlaget för förändrad skolstruktur i Sunderbyn/Gammelstad. Detta ur
nedanstående perspektiv:
•
Ekonomisk lönsamhet
•
Pedagogisk utveckling och utbildningskvalitet
•
Elevers resultat
•
Föräldrars nöjdhet
•
Personals arbetsmiljö och villkor
•
Lokalnyttjande
Idag är skolorganisationen i Luleå sådan att rektorer och förskolechefer i skolområdena sällan träffas.
Därför kan man inte stärka utvecklingen i ett röda-tråden-perspektiv i skolområdena – t ex i Sunderbyn. Vi förslår därför skolområdesteam istället för verksamhetsteam.
Förskolechefer från alla kommunens skolor, oavsett vilket skolområde man tillhör, träffas regelbundet
i så kallade verksamhetsteam. Rektorer för låg- och mellanstadieskolor träffas för sig och rektorer för
högstadiet träffas i likadana team. Men rektorer och förskolechefer inom samma skolområde får
mycket sällan tid att träffas. Organisationen ser inte sådan ut eftersom det inte är en skolområdesorganisation. Det betyder att de som jobbar med Sunderbyns barn- och ungdomar inte träffas regelbundet.
Det finns idag en gemensam rektor för Kråkbergsskolan och Kläppenskolan. Rektorn tillhör verksamhetsteamet för högstadiet 7-9 trots att rektornäven leder en f-6 skola. Det gör att mycket lite samarbete
går att genomföra med Hemängskolan och i skolområdet totalt. Det finns inte heller ett uppdrag från
skolchef idag att skolområdena ska samverka desto mer kring ekonomiska-, bemanningsmässiga-,
lokalmässiga- och pedagogiska frågor. Det kan man inte heller göra när man inte ges tid att träffas.
Det gör att det är omöjligt att utveckla verksamheterna för elevernas bästa i ett röda-tråden-perspektiv.
Det är omöjligt att planera tjänster i samverkan för arbetsmiljömässiga- och ekonomiska vinster så att
personal slipper ha tjänster uppdelade på flera skolområden.
Möjligheter med annan organisation
Med större fokus på skolområdet och en organisation som ger Sunderbyns skolledare större möjlighet
att tillsammans bemanna och skapa ekonomiskt hållbara lösningar hade frågor kring deltidstjänster,
flera dyra lokaler och andra kostnader lösts effektivt utan flytt av högstadiet. Delade tjänster mellan
Sunderbyns skolor är inte ett problem eftersom vi redan i dagsläget delvis lånar lokaler och det är
korta geografiska avstånd mellan skolorna. Samarbete i skolområdet är en billig lösning och en lösning som dessutom lyfter elevers resultat eftersom man samverkar från förskolan till åk 9 kring pedagogiska och sociala frågor. Progression i lärandet möjliggörs och man kan utveckla samt följa upp
kvalitetsarbetet på ett sätt som gynnar eleverna och blir synliggjort. Möjligheten till långsiktigt arbete
på flera nivåer blir möjligt. Barnen och ungdomarna i området blir vårt samlade uppdrag och gemensam fortbildning för personal i skolorna kan ordnas. I vissa skolområden kan det behövas även andra
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lösningar för att göra utvecklingen mer ekonomiskt hållbar. Mycket små skolor med långa avstånd
mellan sig i vidsträckta skolområden har det svårt ekonomiskt och kvalitativt. Men i Sunderbyn behöver inte högstadiet flyttas om man får till ett bättre samarbete i området. Man hade dessutom lyft kvaliteten på alla verksamheter helt gratis.
Vision kring ledning av grundskolorna i området
Betrakta den “nya” organisationen Hemängskolan, Kläppenskolan och Kråkbergsskolan som en enda
F-9 skola. Tillsätt en gemensam ledning för hela skolområdets grundskola. På så sätt kan bemanningen
förenklas och göras ekonomiskt hållbar. Alla pedagoger och elevhälsans personal kan få heltidstjänster
och det går att anställa fler vuxna i skolorna då ekonomin förbättras med större enheter, fler elever och
lokaler som kan nyttjas optimalt. Detta ger även möjlighet till röda-tråden-arbete gällande elevernas
utveckling kunskapsmässigt och socialt och med högre kvalitet i utbildningen som följd. Det ger även
en arbetsmiljövinst för skolledarna.
Process fram till hösten 2017
Om Sunderbyns personal och de skolledare som ska leda arbetet, får arbeta fram en pedagogisk och
organisatorisk lösning fram till 2017, och om ombyggnationer berörda skolor startar under våren 2016,
går det att sjösätta verksamheten vid höstterminens start 2017. Detta förslag för Sunderbyns skolområde höjer kvaliteten och hållbarheten ur alla perspektiv och inga elever behöver åka buss till Gammelstad. Alla Sunderbyns elever kan gå hela sin skolgång i grundskolan i byn.

2.
derbyn.

Att Sunderbyns barn säkras förskola och grundskola F-åk 9 i Sun-

Våra grundförutsättningar i hela förslaget är att Kråkbergsskolan utgör 7-9 skola, förskolorna Lantmätaren och Arealen läggs ner och Kläppbackens förskola byggs ut för att inrymma dessa förskolebarn.
För övrigt ser vi flera tänkbara lösningar på fysiska förändringar, t ex dessa:
Alternativ 1: Ombyggnad av Kläppen till så kallad kombiskola så att F-6 skola bedrivs både där och
på Hemängsskolan.
Alternativ 2: Hemängsskolan byggs ut för att inrymma samtliga F-6 elever i Sunderbyn.
Alternativ 3: En kombination av alternativ 1 och 2 där man behåller tidiga årskurser på Kläppen.
Underlag alternativ 1: Ombyggnad av Kläppen till så kallad kombiskola (Två F-6 skolor i byn.)
Kläppenskolan byggs enligt detta förslag om så att man skapar en sex avdelningar stor "kombiskola"
(Nya kläppbacken) samt ökar utrymmet på skolan så det blir en fullvärdig F-6 skola (Kläppenskolan).
Resultatet blir då som helhet att Södra Sunderbyn skulle ha:
• Tre stora förskolor: Storskiftet, Hammarens och Nya Kläppbacken.
• Två F-6- skolor: Hemängsskolan samt Kläppenskolan, båda lokaliserade intill varsin förskola
med den stora fördelen att lokaler kan samnyttjas utifrån varierande storlek på barnkullar etc
och det blir en naturlig övergång för barnen mellan förskola och skola.
• En högstadieskola: Kråkbergsskolan, med tre parallella klasser årskurs 7-9.
Det är viktigt att ha fungerande förskola och F-6-skola i gamla/ norra delen av Södra Sunderbyn då det
i enlighet med vision 2050 är åt det hållet som byn kommer att växa. Detta är en långsiktig, hållbar
lösning som minimerar transporter. Dessutom kommer barnunderlaget för denna skola att öka. Läs
mer under tidigare punkt “Forskning och styrdokument: Vision 2050”.
Infrastruktur för säkra gång/cykel-vägar till Kläppenskolan finns redan från norra delen av byn och
sjukhusområdet, där framtida bostadsområde planeras enligt Vision 2050. Det är viktigt för de små
barnen att ha närhet till sin skola då det möjliggör transporter till fots/ cykel, samt inger trygghet att ha
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närhet till hemmet samt gå på en mindre skola. På medborgardialogen 2015-10-06 framkom att kommunen har tillgång till mark runt Kläppenskolan som möjliggör denna lösning. Ur ett demokratiskt
inflytandeperspektiv är denna lösning att föredra jämfört med alternativ 2 då det förts dialoger om
ombyggnationen av Kläppen till kombiskola vid ett flertal tillfällen. Lösningen har ett starkt medborgerligt stöd i Sunderbyn.

Underlag för alternativ 2: Hemängsskolan byggs ut för att inrymma samtliga F-6 elever i Sunderbyn.
Det är idag möjligt att flytta ihop verksamheterna Kläppenskolan och Hemängskolan i Hemängsskolan
lokaler. Hemängskolan har större ytor än vad som används idag och därtill en god utemiljö. Mindre
ombyggnationer kan behövas. Detta är en organisation som kan sättas i verket inom några terminer.
Eftersom byn växer norrut behöver fler elever på sikt få plats i grundskolan. Hemängskolan kan växa
och det finns gott om kommunal mark runt skolan idag. En nackdel är att fler elever än idag i så fall
måste åka buss från delar av byn, men redan idag åker elever buss i byn då alla i norra delen av byn
inte får plats på Kläppen. I detta förslag byggs Kläppenskolan om till förskola, vilket kräver anpassning av tvåvåningsbyggnaden till en funktionell miljö för små barn.
Denna lösning har inte lika starkt stöd bland Sunderbyns innevånare.

Underlag för alternativ 3: en kombination av ovanstående där man behåller tidiga årskurser
på Kläppen.
En kombination av förslag 1 och 2 där man har förskola och tidiga årskurser på Kläppen upp till en
viss ålder, t.ex. årskurs 3, därefter inrymmer högre årskurser på Hemängsskolan. Att behålla tidiga
årskurser på Kläppenskolan innebär fördelar utifrån att de små barnen då bereds möjlighet att gå i
skola nära hemmet och lokaler kan samnyttjas med förskolan i form av kombiskola.

3.
Att medborgardialog förs i berörda områden när det färdiga förslaget
finns i januari 2016.
Luleå kommun har i flera styrdokument, bl. a. Vision 2050, angett medborgarnas möjlighet till inflytande och påverkansmöjlighet i demokratiska processer som en fundamental värdegrund och viktig
målbild med sitt arbete. De konsekvenser som Framtidens skolas stora skolomstrukturering beräknas
få för kommunen är i det närmaste oöverblickbar. Att använda samma dialogstruktur i denna fråga
som en fråga av mindre dimension (t.ex. uppförandet av en byggnad) är oprofessionellt och ovärdigt
Luleå kommun. Givetvis måste processen förlängas och tillfälle till fler dialoger ges, särskilt i skenet
av att det verkliga förslaget inte är klart. Det känns självklart att vi får tillfälle att diskutera och föra
dialog om det färdiga tjänstemannaförslaget.

4.
Att samtliga nämnder och förvaltningar i Luleå kommun utreder från
sitt perspektiv samt tar beslut på förslaget som läggs av BUF i januari 2016.
Att göra om hela skolstrukturen i Luleå kommun påverkar oerhört många människor, stadsdelar och
byar. Att göra om skolstrukturen på ett hållbart sätt påverkas dessutom av väldigt många faktorer arbete, vatten och avlopp, kollektivtrafik, demografisk sammansättning, lokaler, miljö o s v - faktorer
som en enskild förvaltning omöjligt kan besitta all kompetens om. Vi föreslår därför att förslaget som
läggs i januari går på remiss till övriga förvaltningar som får i uppdrag att utreda utifrån sin kompetens. Samtliga nämnder tar sedan beslut utifrån sin förvaltnings utredning. BUF återremitteras och
skriver om förslaget utifrån inkomna påpekanden från Luleå kommuns övriga förvaltningar. Vi har då
ett förslag som kan lyftas i fullmäktige. På detta sätt får vi ett väl genomlyst förslag som många professioner står bakom. Ett hållbart förslag!
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Mottagare: Framtidens skola, politiker i Luleå kommun BUN, kommunfullmäktige
Kontakt: Anna Dapefrid 070-25 25 871 samt Åsa Lundmark 070-643 88 23

Källförteckning
Tryckta källor
Carl-Henrik Adolfsson: “Skolstorlekens påverkan på elevers skolprestationer och sociala situationen i
skolan - En forskningsöversikt”
Agneta Nilsson “Elevhälsans uppdrag– främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot malen”
(Rapport från Skolverket)
Lars H Gustafsson “Elevhälsa börjar i klassrummet”
SIRIS - Skolverkets kvalitets, statistik och rapportverktyg online.
Skolverket: Attityder till skolan 2012
Kråkbergsskolans hemsida (Kvalitetsrapporter m m) http://www.lulea.se
FN:s barnkonvention
Luleå kommun
Vision 2050
Målbild för framtidens skola (BUN 2015-06-15)
Framtidens skola i Luleå (BUF 2015-09-24)

Otryckta källor
Sammanställning av pensionsavgångar bland pedagoger i Luleå kommun (Bilaga 1)
Uttalande av elevråden vid Kråkbergsskolan och Kläppenskolan angående Framtidens skolas underlag
(Bilaga 2)
Enkät till pedagoger vid primärt berörda skolor , höstterminen 2015. (Bilaga 3)
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BILAGA 1
Kommande rekryteringsbehov av lärare i Luleå kommun
Barn‐ och utbildningen (BUF) framför att Luleå kommuns skolstruktur måste göras om. Det
huvudsakliga argumentet som framförs är kommande lärarbrist och stora pensionsavgångar i
kombination med ökande elevkullar. I detta PM presenterar vi hur det ser ut kommande
tioårsperiod.

Pensionering av lärare i grundskolan kommande 10 års period
I samband med att målbilden ”Framtidens skola” antogs så presenterades det att 700 lärare kommer
att gå i pension inom kommande 10 års period. Dock visar det sig vid vidare granskning att alla av de
700 personerna inte är lärare utan att även andra personalkategorier är inräknade. Endast 300 är
lärare och av dessa är det 120 som är anställda inom grundskolan åk F‐6 och 60 som är anställda
inom grundskolan åk 7‐9. Pensionsavgångarna sägs också vara förhållandevis jämnt fördelade över
de tio åren. (Källa för data: Luleå kommun personalavdelning). Det är alltså frågan om att varje år
kommande 10 års ersättningsrekrytera 12 grundskollärare åk F‐6 och 6 grundskollärare åk 7‐9.

Ökande elevkullar kommande 10 års period
Luleå kommun växer och även barnen förväntas öka i antal. Enligt vad som framförts i media
kommer antal barn kommande 10 års period öka med cirka 2000. Detta påstående stämmer med de
data som finns att tillgå i prognosverktyget ”Demos”, dock ingår i dessa siffror alla barn i åldern 0 till
18 år och inte endast skolbarn. Under kommande 10 års period prognostiseras antalet skolbarn att
öka och vad det kommer att betyda för grundskolan varje år presenteras i diagram 1 och 2 nedan.
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Diagram 1: Prognostiserade förändring av elevunderlaget i grundskolan åk F‐6 år för
år, år 2015 till och med 2024.
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Diagram 2: Prognostiserade förändring av elevunderlaget i grundskolan åk 7‐9 år för
år, år 2015 till och med 2024.

Rekrytering för att möta den prognostiserande ökningen av barnkullar
Grundskolan i Luleå kommun måste förbereda sig för att i tillägg till de ersättningsrekryteringar som
behövs på grund av kommande pensionsavgångar även rekrytera lärare för de ökande barnkullarna.
Utifrån ovanstående data går det att beräkna prognostiserat rekryteringsbehov för att möta den
prognostiserade ökningen av elevkullarna. För denna beräkning antas att klasserna i årskurs F‐6 ska
bestå av 15 elever och i klasserna 7‐9 av 20 elever.

Rekrytering för att möta kommande pensioneringar samt ökande barnkullar
Det totala prognostiserade rekryteringsbehovet består alltså i att dels ersättningsrekrytera för de
lärare som kommer att gå i pension och dels nyrekrytera de lärare som behövs för de ökande
barnkullarna. Då dessa siffror läggs samman år för år kan det totala prognostiserade
rekryteringsbehovet beräknas. Resultatet av detta presenteras i diagram 3 och diagram 4 nedan.
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Diagram 3: Prognostiserat rekryteringsbehov i grundskolan åk F‐6 i Luleå kommun.
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Diagram 4: Prognostiserat rekryteringsbehov i grundskolan åk 7‐9 i Luleå kommun.

Diskussion och slutsats
En prognos är en prognos och verkligheten kan naturligtvis avvika från prognosen så hur utfallet blir
får framtiden utvisa. Det råder brist på lärare i Sverige och Luleå kommun kommer även
fortsättningsvis att få anstränga sig för att rekrytera nya lärare och behålla de som är i yrket i dag.
Det vi dock vill påpeka med denna sammanställning är att med framförhållning och offensiva
satsningar så borde det inte vara omöjligt för Luleå kommun att rekrytera de lärare som kommer att
behövas utan att göra de drastiska åtgärder som Barn‐ och utbildningsförvaltningen nu föreslår.
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BILAGA 2
Elevkår Kråkbergsskolan och Kläppenskolan
Elevernas synpunkter på Skolstruktursförslag för Sunderbyns skolor
2015-10-08
Kråkbergsskolan
Svar till skolchefen och Barn- och utbildningsnämndens ordförande om vad som är viktigt
för elever gällande skolan.
Vad tycker ni är viktigt i en bra skola?
•
•
•
•
•

För att barnen och eleverna ska trivas
För att barnen/eleverna ska lära sig så bra och så mycket
som möjligt i skolan
Lärare och andra vuxna som jobbar i skolan
Klassrum och andra rum/lokaler i skolan
Skolgården och utomhusmiljön

Elevkårens svar Kråkbergsskolan
Trivsel
Bra relationer mellan elever och lärare är viktigast.
Varje lärare behöver kunna se varje elev - allas behov. Man ska inte vara
anonym. Om man inte blir sedd känner man sig bortglömd och om lärarna
inte ser en så kan man tappa motivationen för skolarbetet.
Det är viktigt med goda relationer till de vuxna även utanför lektionerna
eftersom det kan hända mycket negativt under raster mm om de vuxna inte
ser och bryr sig. Man behöver kunna känna sig trygg hela skoldagen.
Bra arbetsmiljö - rena och fräscha klassrum, anpassade lokaler
Lagom stora klasser - mellan 20-25 elever per klass.
Inflytande är viktigt för att man ska trivas. Möjlighet till inflytande blir svårt
om man blir för många och blir anonymt.

Lärande
Det är viktigt med goda relationer till läraren och att läraren ser en. Om man
inte trivs på sin skola så lär man sig inte så bra.
Lärandet hänger ihop med trivseln i allmänhet och trivsel grundar sig alltid
på relationer.
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Bra lärare
Lärare som tycker jobbet är roligt är viktigt
En bra lärare är kreativ, kommer på nya saker.
Har goda relationer med sina arbetskamrater.
Bryr sig om eleverna.

Klassrum och andra lokaler
Viktigt med en samlingsplats för alla elever på en skola - till exempel som
torget på Kråkbergsskolan. Då kan man jobba tillsammans en hel skola och
man får goda relationer till alla elever - bra för sammanhållningen. Det är
viktigt för att det inte ska bli oroligt och stökigt.
Viktigt med hemklassrum för att ha en egen yta och egen plats för sina
saker. Att bara ha ett skåp och bära runt sina saker till olika klassrum är
mindre tryggt - då hör man inte hemma någonstans på samma sätt.
Viktigt att toaletterna är fräscha och rena och att det inte är rörigt. Det är
bra att man kan ha toaletter för varje klass så att man kan hjälpas åt med
att bevara dem fräscha.
Viktigt med stora uteområden att röra sig på. Det är viktigt med geografisk
närhet till utemiljön.
Det finns en oro för stora klasser och trånga lokaler. Kommer vi att vara
väldigt många paralleller och många elever i samma klass. Hur ska vi alla
rymmas i en stor högstadieskola?

Allt hänger ihop och det hänger på goda relationer
Alla punkter hänger ihop - trivsel är grunden för lärande och trivsel hänger
på goda relationer - mellan elever och elever och mellan lärare och elever.
Goda relationer måste också finnas mellan lärare. Föräldrars trivsel,
elevhälsans trivsel mm.

_____________________________

Synpunkter på förslaget från Kläppenskolans elevråd
• Nästan alla elever i elevrådet har hört om detta hemma eller på nyheterna.
• De flesta barnen vill inte detta och ser många negativa saker med det.
• Det är dåligt för att det blir långt för eleverna till skolan. Det känns som det kommer bli
dåligt på den nya högstadieskolan.
• Det kan vara bra med större skolgård och bättre lekredskap, men annars är det inte ett
bra förslag.
• Det är bra med att bo nära skolan.
• Vi är oroliga för vad som kommer hända med våra lärare.
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• Att gå på Kråk kan vara bra för då får man närmare till musiksal och slöjd. De lokalerna
finns på samma skola där man går om vi går på Kråk. Det är bra för att man får nära till
idrottshallen.
• Några elever är oroliga för bussåkandet. Dels tar det mycket tid och dels kan det blir
trafikproblem, halka och utsatthet - kränkningar mot barn.
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Resultat lärarenkät 2015-11-16, 49 st respondenter. Svarsfrekvens 81%
	
  
Enkäten riktar sig till lärare vid de grundskolor i Luleå som är primärt berörda av förslaget till
skolomorganisation som Barn- och utbildningsförvaltningen lagt fram 2015-09-24; Kyrkbyskolan,
Svartöskolan, Kråkbergsskolan, Hertsöskolan åk7-9, Vitåskolan, Klöverträskskolan.

ÅLDERSFÖRDELNING
Yngre än 30 år
30-40 år
41-55 år
Äldre än 55

Procent
8%
25%
63%
4%

I antal
4
12
31
2

HELTID vs DELTID
Jobbar heltid
jobbar frivilligt deltid
jobbar ofrivilligt deltid

Procent
82%
16%
2%

I antal
40
8
1

JOBBA PÅ FLERA SKOLOR
Procent
96%
4%
0%
0%

1 skola
2 skola
3 skolor
4 skolor

I antal
47
2
0
0

Följdfråga . Om du undervisar på flera skolor, beskriv hur en
arbetsvecka ser ut (resor m m ) 2 svar
1. Jag undervisar all tid förutom 30 min/veckan på samma skola. De elever jag har
från den andra skolan kommer till min huvudskola och har sina lektioner.
2: Idrottsresa 1 gång/vecka

BEHÖRIGHET

Procent
Helt behörig för tjänsten 78%
delvis behöriga
14%
ej behörig
2%
annan typ av tjänst
6%

I antal
38
7
1
3

Följdfråga: Jag är behörig att sätta betyg i… (22 svar)
1. Musik f-6, bild f-6, no f-3, eng f-3, sv f-3
2. Eng, svenska, so, bild
3. Alla åk och gymnasiet
4. Svenska och engelska
5. Ma, NO och Tk
6. Matte, fysik, kemi, biologi och teknik
7. Alla ämnen utom teknik
8. SO-ämnena, engelska
9. Musik år 6 tom 9 + gymnasiet NO (biologi, fysik, kemi) år 6
10. svenska, engelska, historia
11. matte. fysik, biologi, teknik åk9 kemi åk6
12. Textilslöjd (grundskola), Bild (grund- och gymnasieskola) samt Psykologi
(gymnasieskola)
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13. Legitimerad i ett par av ämnena. Handläggningstid på komplettering av utökad b
14. Svenska, svenska som andraspråk, historiaehörighet med yrkeserfarenhet.
15. Idrott, och hälsa, Teknik, Kemi, fysik, Biologi
16. SO-ämnen
17. Musik
18. Idrott, sv, so-ämnena
19. Sv, sva, eng, ma, hi, re, ge och sh
20. Matematik, svenska, engelska, SO, NO, musik, bild
21. matematik, NO, Teknik

Anser du att fördelarna överväger när skolenheterna planeras bli större?
Procent
2%
98%

JA
NEJ

I antal
1
48

Kommentarer till ovanstående fråga (12 st)
1. Vem kan gå i god för att den enskilda eleven blir sedd och bekräftad varje dag???
2. stordrift på bekostnad av elever som byter till friskolor och de svaga blir kvar är ett
dåligt beslut. att ändra på väl fungerande organisationer är helt fel väg! Men detta
kanske även skulle gälla inom gatukontoret och tekniska kontoret. Likvärdiga
uppgifter och två organisationer som slås ihop till en. Perfekt att spara på löner och
så finns kompetensen....
3. Tror inte på att sätta samman elever från olika områden utan då blir det som i
Rosengård med stök och bråk.
4. Min belastning kommer att öka markant
5. Vissa mindre skolor är för små och måste läggas ner.
6. Ser inga fördelar med stordrift. Skolor mellan 200-300 elever är optimalt
7. Katastrof för många elever. Dessutom svårt med helt ny skolkultur och bygga upp
traditioner. När det gäller trygghet och gemenskap så kommer man inte känna till
alla elever men inte heller känna alla pedagoger på samma sätt som idag... stora
nackdelar!
8. Läraryrket blir mindre attraktivt i stordrift
9. Man har ingen riktig koll om enheterna är stora
10. Det finns inga vetenskapligt förankrade pedagogiska vinster med större skolenheter.
Min profession är pedagogik som bygger på relationer. För mig är större skolenheter
ett sätt att svika våra barn/elever. Jag är inte säker på att jag kan åka med på det
tåget, risken är stor att jag väljer att arbeta med annat.
11. Det finns inga fördelar med stordrift utifrån elevperspektiv eller ur ett
lärandeperspektiv.
12. Jag är för valmöjligheter.

Den pedagogiska grundidén samt arbetsformerna ( t ex möjlighet till
ínflytande samt organisation av arbetslagen) vid en skola har så här stor
betydelse för mig som lärare
Medelvärde efter 49 svar:

8

(min 1 – max 10)

Kommentarer till ovanstående (5 st)
1. Skolan och dess organisation ska väl inte utgå från vad jag eller mina kolleger tjänar

och vinner på detta!! vart är barnens behov och mående i fokus?? De är elevernas
framtid som grundas i skolan och vi andra som är där har valt de själva och kan byta
jobb om det inte passar oss! Eleverbas hälsa och inlärning ska styra hela skolan, de
är kunderna!
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2. Tycker inte man kan göra ett bra jobb om man inte kan påverka orgsnisationen
3. 10 , om det betyder av stor betydelse

Det här betyder väldigt mycket, det var anledningen till att jag sökte mig till min
nuvarande arbetsplats! Men tror man att det bara är att flytta om folk hur som helst
har man inte förstått någonting av hur det går till att bygga fungerande arbetslag
kring en verksamhetsidé; det är inte gjort i en handvändning. Det kräver
engagemang, kontinuitet och ledning som förstår vad allt detta innebär. Det finns
inte överallt!

4. Den individuelles krativitet och engagemang är det viktigaste i en skola samt för

relationen och erbetet med eleverna. I en stor enhet blir flexibilteten mindre och
spelrummet för kreativitet likaså.
5. Den pedagogiska grundidén är väldigt viktig för mig! Hur man jobbar med eleverna
och med olika ämnen i skolan är väldigt viktigt för mig. Jag vill fortsätta arbeta på en
skola där man ser varenda unge, där alla ämnen är lika viktiga oavsett, där lärarna
verkar nära eleverna, där arbete med likabehandling görs på största allvar.

Så här bra tycker jag att Luleå kommuns omorganisationsförslag för
grundskolan är ur ett lärarperspektiv
Medelvärde efter 49 svar: 2

(min 1 – max 10)

Så här bra tycker jag att Luleå kommuns omorganisationsförslag är ur
ett barn/ungdomsperspektiv
Medelvärde efter 49 svar: 1

(min 1 – max 10)

”Om organisationen genomförs enligt liggande förslag 2015-09-24
kommer jag att…. ” (möjligt att kryssa flera svarsaternativ, därför kommer totalen att
överskrida 100%) Svar redovisas i popularitetsordning
Söka andra jobb (ej lärare)
Tar den tjänst som erbjuds när jag prövat andra alternativ först
Söka andra jobb som lärare där Luleå kommun ej är arbetsgivare
Söka andra jobb som lärare med Luleå kommun som arbetsgivare
Tar den tjänst som erbjuds mig inom organisationen direkt

Procent
57%
45%
35%
33%
24%

Antal
28
22
17
16
12

Kommentarer till ovanstående fråga (13 st)
1. Beroende på vem ska är rektor, hur elevhälsan är sammansatt, hur mobbningsteam
finns eller inte och vem som ska ingå där! Prioriteras inte elevernas mående
kommer jag inte att jobba kvar längre än att jag hittar annat jobb! Dax att
människovärde sätts före kortsiktiga ekonomiska vinster!!!
2. Jag stormtrivs på min skola och om det blir ihopslagning tror inte jag att jag följer
med.
3. Då har den nonchalans och ignorans som BUF visat hittills i skolfrågan fått mig att
söka mig till en ny arbetsgivare. Jag är högutbildad och ingen slag under BUF i
Luleå
4. ror inte jag vill vara med på ett förslag som jag inte tror på.
5. Men även till friskolor.
6. Är i denna stund osäker på vad jag kommer att göra. Storskola lockar inte i nuläget!
7. svårt att veta eftersom jag inte vet om /vad jag erbjuds
8. äldigt svårt att säga rakt ut vad jag kommer göra, men känns inte alls som något
positivt med en större skola! Enligt mig är den skola jag är på optimal, både lärare
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och elever är sedda och kan utvecklas. Dessutom blir det bra och starka relationer
till alla!
9. Det beror givetvis på hur den tjänst man blir erbjuden kommer att se ut men jag
tycker det är många fördelar med att jobba på en mindre enhet där jag känner ALLA
elever - inte bara de jag undervisar.
10. Jag är inte för storskalighet inom skola. Jag tror på att lärare och elev måste ges
möjlighet till att bygga bra relationer iskolan både i och utanför klassrummet för att
eleven skall kunna nå så långt som möjligt. Kunskap bygg inte genom att lärare står
och föreläser.
11. Svårt att svara på innan man vet vilka förutsättningar som ges
12. Jag kommer mest troligt att söka mig till gymnasieskolan, alt. helt annat yrke.
13. Svår att svara på i dags läge

Övrigt jag vill uttrycka om förslaget i stort (22 kommentarer)
1. Tänker inte ens svara utifrån lärare perspektivet- den vuxne det inte passar
utifrånsina egna behov ska kanske byta jobb hur som helst!

2. Det pågår generationsskifte på Hertsön dit många aktivt söker sig. Det kommer inte
att fortsätta. Kommer att medföra ökad segregation.

3. Varför detta förslag finns är en gåta! Börja vidareutbilda lärare som är anställda och
4.

5.

6.
7.
8.

9.

som vill till att börja med.
BUF vägrar se fler alternativa lösningar BUF vägrar ta till sig kritik och åsikter som sig
bör i en demokrati 2015 Politiker som tycker olika hotas öppet och utsätts för stark
intern kritik Tjänstemän bemöter åsikter med att "förvaltningens kompetens ska
respekteras" och att det är "klokt att inte uttala sig om man inte har all information"
Förslaget och hur det behandlats är en skam för Luleå. En av Sveriges rikaste och
mest framgångsrika kommuner håller på att köra i diket. Socialdemokraterna med
egen majoritet kommer att slås i spillror om inte ledande politiker ändrar uppfattning
och visar åtminstone lite lyhördhet. Hela spektaklet lägger en våt filt över hela
perioden fram till våren då beslut ska fattas.
Luleå kommun har haft en bra skola och låt den fortsätta vara bra och inte lida av
storstadsproblem med gängbråk och integrationsproblematik. Finns inget positivt stt
sätta samman elever på en storskola från olika områden. Man förlorar närheten till
eleverna. Nu känner jag nästan alla elever från år 4-9. De är trygga med att hälsa på
sina "gamla" lärare och få en välbehövd kram då och då. Man ser alla elever även när
de börjat på högstadiet. Man bryr sig om de röker utanför Ica, eller bara sitter och ser
ensamma ut. Låt mig få fortsätta sprida hertsöandan vidare.
Inte en bra idé! Förstärk lärarrollen på annat sätt! Sätt in resurser på annat sätt men
inte på bekostnad av barnen! Hur kommer vår framtid då se ut!?
Hoppas att den inte genomförs, den känns ogenomtänkt och väldigt kortsiktigt.
Kronan ska bli en ny stadsdel samt på H-ön planeras nya bostadsområden, var ska
alla dessa barn gå högstadiet??
Det utgår inte från barnperspektivet. Det entreprenöriella arbetet, tryggheten och att
utvecklas till ansvarstagande medborgare kan komma att inskränkas om eleven inte
blir sedd och bekräftad som person. Stor enhet kan innebära anonymare tillvaro utan
relation och gemenskap med flera lärare...Detta kan leda till sämre måluppfyllelse , är
det värt det?
Jag ser ingen lösning på att storskolor kommer att lösa bristen av utbildade lärare i
Llå kommun. Där ligger problematiken på politiker nivå i att de behöver prioritera
högre hur Sverige nationellt ska locka fler till att utbilda sig till lärare i sitt uppdrag
som politiker. Kommer verkligen även problemet med att lärare inte har heltid på en
skola att lösas m ihopslagning till storskolor. Finns fakta underlag av kommunen
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framtaget kring detta? Slutligen kommer inte lärare att lockas att jobba på så stora
skolenheter. Frågor som bla anonymitet av elever i lokalerna, större risk att
"försvinna" om man som elev mår dåligt, rast utrymmen lämpliga för så många elever,
lärarnas löner och arbetsförhållanden ser jag inte kommer att fungera bra eller blir
lösta iom kommunens förslag.
10. Går inte att dra alla över en kam. Se på varje skola i sig om den bör finnas eller ej.
11. Jag ifrågarsätter att fortsätta som lärare, vilket jag aldrig gjort. Detta beror på att jag
dels tycker den pedagogiska idéen är superviktig men även att alla elever ska bli
sedda. Har man en bra relation till alla på en skola (både pedagoger, elever mm) så
kan man förhindra mkt saker som sker och fånga upp i tid, på en stor skola där man
inte kan namn och knappt vet vilka vissa är blir det betydligt svårare att göra något i
dessa situationer. Tycker kommunen ska ta tag i sin del, att göra sig själv till en
attraktiv arbetsgivare genom lön, förmåner, möjlighet till fortbildning, lärare får
utvecklingsmöjligheter, luft i schemat, få ägna sig åt det som är viktigt, arbetsmiljön i
stort osv... Dessutom så bör de satsa på att göra det så attraktivt så man kan locka
tillbak "avhoppande" lärare, behålla nuvarande samt locka nya till Luleå Kommun.
Dessa punkter behöver de sätta i fokus istället!
12. Att se en helhetsbild är viktigt för framtiden. Byar och stadsdelar ska utvecklas i
positiv riktning, inte läggas ned. Framåt där alla känner att vi är viktiga och behövs
och kan påverka vår lilla del, område. Vi vill inte ha våra elever närmare stan eller
centrum, att vi har naturen inpå knuten är mycket värdefullt. Som lärare vill jag inte
jobba på en stor skola där jag har relationer endast med ett fåtal elever av hela
skolan. Att känna till och ha och få förtroende är en trygghet och grund för lärandet.
Att vi inte har nog med behöriga lärare är ett problem, men vi får inte fler och bättre
förutsättningar för lärande i storskolor.
13. Skendemokratisk hantering, ej elevperspektiv, falskt lärarperspektiv - känner mig som
en liten pusselbit som tydligen kan hanteras hur som helst, vi har redan allt det man
förment vill uppnå med de stora enheterna (heltider, kompetens, kolleger att
samverka med) Vill man göra en framtidssatsning satsar man på lärarlöner och
arbetsmiljöfrågor (stress, överbelastning) så att t ex de kollegor vi sett gå till andra
arbetsplatser kan lockas tillbaka till yrket, och vi får möjlighet att ägna vår energi åt
pedagogik och skolutveckling i stället för organisationsfrågor. Märkligt att man
plötsligt kallar förslaget som ligger för "underlag", och att man tycker att man kan
lägga "förslaget" i januari för beslutsfattande i februari... Panikbeslut i en så
omfattande och viktig fråga.
14. Skolan är ingen isolerad enhet i vårt samhälle, man måste se alla faktorer i samhället
som en enhet, man måste tänka stort, människor måste ha närhet till skola dvs skola
där människor bor, vi vill ha en levande glesbygd för att kunna ha det måste
glesbygdsskolorna bevaras, för att bibehålla trivseln bör skolorna inte vara för stora,
varför inte låta det som fungerar vara ifred!? För att få en hållbar och långsiktig
lösning för hela kommunen så bör man inte låta kortsiktiga prestige-och monetära
argument styra besluten.
15. Stackars barn som offras, Sveriges framtid.
16. Luleå kommun bör satsa på att bli en attraktiv arbetsgivare ,det gör man inte genom
att slå ihop till större skolenheter. Satsa på höjda löner för alla lärare,
kompetensutveckling, erbjuda heltidstjänster på 1 skola. Finns alltid resursbehov.
17. tt riktig uruselt, ogenomtänkt förslag. Ingen hänsyn tas till pedagogoik,
lärande,välmående eller arbetsmiljö. Varken för lärare eller elever.
18. ad i förslaget säger att det kommer bli bättre för våra elever? Hur säkerställer man att
kvalitet och trygghet finns i kommande skolstruktur? Man pratar om att
omstruktureringe ska göras för ALLA elever i Luleå kommun men jag har hela tiden
trott att VARJE elev är viktig. Det sista går inte ihop med förslaget. Förslaget grundar
sig på lokaler, ekonomiska samordningsvinster och de vuxnas arbetsvillkor. Luleås
skolor finns väl ändå till för våra elever????
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19. Ett förslag som går stick i stäv med bland annat Luleå kommuns vision för 2050, där

det står att man ska satsa på kommunala investeringar i bla Södra Sunderbyn. Hur
väl håller den visionstanken ihop med det ogenomtänkta förslaget att stänga ner en
av kommunens mest välfungerande högstadieskolor?!! Politikerna bör ta sitt förnuft till
fånga och inse hur mycket våra barn kommer att drabbas om förslaget går igenom.
Att flytta en skola och slå ihop med en annan, till en fungerande skola med en vettig
pedagogik, är en process som kommer att ta flera år. Det är bland annat MINA egna
barn som kommer att drabbas av detta. Hur kan tjänstemännen och politiker anse att
det är ok att offra våra barns trygghet och tilltro till vuxenvärlden (läs beslutsfattarna)?
Det är skrämmande!
20. Endast storskolor i Luleå kommun ger inte familjer någon möjlighet att "välja" skola
för sina barn. Vill alla lärare jobba på stora enheter? Anställ fler yrkeskategorier i
skolan så att läraren slipper all administration som kan skötas av andra. Fördela
eleverna till skolorna i ett område så att elevantalet blir jämnare. En klok och
genomtänkt omorganisation behövs i kommunen, det finns många gamla och slitna
lokaler.
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