Synpunkter från rektorer, förskolechefer övriga stadschefer
•

Ekonomi: Risker med fristående aktörer i denna process, Engelska skolan,
NLV m fl?

•

Måltidsorganisation: Möjligheter att kunna erbjuda fler rätter i
skolrestaurangerna

•

Örnäset: Tidplan för 7-9, Örnässkolan- när? Ta en ny vända!

•

Elevhälsan: Nu kan vi börja rigga och tänka för en spännande framtid in om
elevhälsan

•

Residens: Viktigt att lyssna in den befintliga verksamheten som finns i de
olika områdena. Alternativet för elever till Residenskolan blir friskola, vi
måste finnas centralt. Östra fullt om tre år, inga skolor i centrum??!!

•

Gammelstad/Sunderbyn: Intressant och nödvändigt tänk. Positivt med
förskolorna på området. Tidplan för Sunderbyn efterfrågas, 2016??

•

Björkskatan: Hade önskat mer förändring, mer samverkan kring enheterna,
Ormbergsskolan, Björkskataskolan och Boskataskolan. Besviken att inget
händer med detta område, går inte hand i hand med det som har
kommunicerats ut till vårdnadshavare.

•

Flerspråkscentrum: Bra presenterat underlag, ett tänk framåt, bara fördelar ur
modersmålslärares perspektiv och för flerspråkscentrum, större mångfald.

•

Tallkronan: Fortfarande flera frågetecken kring denna skola?

•

Notiken/Centrum, bra om det i framtiden blir ett upptagningsområde.

•

Det behövs undantag, inte skjutsa små barn hur långt som helst.

•

Bergnäset: Bra för området, komma bort från Lulebos lägenheter.

•

Avan: Det är svårt att organisera på denna lilla 1- avdelningsenhet som enligt
underlag ska finnas kvar

•

VIKTIGT att information sprids till alla medarbetare ute på enheterna, t ex de
som är sjukskrivna, tjänstlediga mm.

•

Kulturskolan: Fördelar med en mer samlad verksamhet, kan erbjuda mer tid
för eleverna ute på skolorna, ej så många transportsträckor för lärare.

•

Särskolan: Har flyttat 11 gånger på fyra år.

•

Ur & skur: Inklämt på Kronan, ingen närhet till naturen enligt föräldrar,
annan placering önskvärd.

•

Större mod på förskolorna!

•

Önskvärt med en översiktsplan på alla enheter på en samlad bild, f-9

