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Yttrande
Användning av skolan i Holmträsk- Alterdalens skola- när
Backgårdsskolan renoveras
Ärendebeskrivning
Skol- och landsbygdspartiet har genom ledamot Petra Fojtikova och Louise Lundberg
inlämnat en motion till barn och utbildningsnämnden med följande yrkande:
att Alterdalens skola läsåret 2016-2017 får fortsätta som skola och ta emot de elever som ryms
i skolan under den period Backgårdsskolan renoveras.
Motionen är undertecknad av Petra Fojtikova och Louise Lundberg.
Samma motion har inlämnats till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har remitterat
motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.
Motionen är undertecknad av Niklas Dimeus, Petra Fojtikova och Anders Nordin
Backgårdsskolan är byggd 1978 och har sedan dess inte omfattats av någon större renovering.
Under de senaste 10 åren har problem med inomhusmiljön kommit och gått. Många av
problemen har uppstått genom takläckage och en grundplatta som inte är fuktsäker. Varje
klassrum har en egen entré och kapprum som ligger i direkt anslutning till klassrummet.
Kapprummen finns i direkt närhet till klassrummen, vilket innebär indirekt dagsljus till
klassrummen. Ur ett verksamhetsperspektiv så finns det för få grupprum. Skolan är nästan 40
år vilket innebär att det tekniska systemen är i stort behov av renovering. Köket renoverades
dock 2010. Allt detta kommer att beaktas och åtgärdas i den kommande renoveringen.
Arbetet kommer att ske i tre väl avgränsade etapper, under våren, hösten och vintern 2016/17.
Syftet med etappindelningen är att minimerar behovet av ersättningslokaler under byggtiden.
Då golvkonstruktionen redan är åtgärdad i sju klassrum så görs bedömningen att
verksamheten kan vara kvar i byggnaden under renoveringen. Under den period som eleverna
har sommarlov kommer sådana arbeten som har stor påverkan på verksamheten att utföras.
Möjligen kan det finnas behov av att flytta över 1-2 klasser under en kortare period, då till
befintliga lokaler i vårdcentralen som inte behöver byggas om för detta ändamål. Ur
verksamhetssynpunkt är det en stor fördel om eventuella ersättningslokaler finns i närheten av
Backgårdsskolan för att elever och lärare ska ges möjlighet att fortsätta sitt samarbete.
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