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Minnesanteckningar från Samrådsforum 2016-10-25 

Rektorer och Förskolechefer presenterade sig och hälsade välkommen. 

Förskolechef Kristina Sjöström presenterade en omorganisation av 5-åringar efter jul1. Kullens-och 

Fagottens 5-åringar placeras i Kullenskolans lokaler och Björklundas och Myrans 5-åringar placeras 

på Björkens avdelning på Björklunda förskola. Tanken är att detta kommer att bli en permanent 

lösning i framtiden, dvs att man varje hösttermin placerar blivande 5-åringar tillsammans på 

Kullenskolan och Björklunda förskola.  

Stefan Bengtsson som är lokalstrateg på Utbildningsförvaltningen informerade om skolstrukturen i 

Öjebyn. Skolområdet kring Solander-och Björklundaskolan är omgärdat av en ring av olika 

intressenter, äldreboende, industrier, bostäder, fotbollsplan etc. detta försvårar parkerings- och 

trafikflödet i området. Öjebyområdet är planerat att börja projekteras 2018-2019. Det är då viktigt att 

man tittar över hela området både byggnadsmässigt och utifrån ett bra trafikflöde med säkra in-och 

utvägar till skolorna. 

Vad har hittills gjorts i området för att underlätta trafiksituationen?: flaggrindar, avlämningsplats för 

elever är flyttad framför Skolrestaurangen där parkeringsplatser tidigare varit. Bättre belysning har 

införts på Björklundas skolgård. 

Efter denna genomgång delades föräldrarna upp i två grupper, skola respektive förskola. Fika 

serverades och ett dialogcafe vidtog där rektorerna berättade om nyheter i området och föräldrarna 

kunde ställa frågor. 

Solanderskolans rektor Mathias Lindmark informerade om läxhjälp och den lärstudio som införts 

under vårterminen, där elever kan få extra hjälp under skoldagen. 

Linda Ström informerade om att duschväggar kommer att sättas upp i Sporthallen efter önskemål från 

elever. 

Margot Kaatari informerade om att Skolverket har gett ut ett bedömningsstöd på lågstadiet som är 

obligatoriskt för alla elever från årskurs 1. 

Lärarsituationen togs upp där rektorerna börjar se en viss svårighet att rekrytera ämneslärare på 

högstadiet. På förskolan börjar legitimerade förskollärare att minska och likaså finns inga utbildade 

fritidspedagoger att tillgå. 

Föräldragruppen informerade om att de lämnat in ett medborgarförslag om en fullständig översyn 

över skolstrukturen i Öjebyn. 

Vid tangentbordet Margot Kaatari  

                                                      
1 Av olika omständigheter blev denna omorganisation inte av.  
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