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Informationsträff 2017-05-30 gällande lokalsituationen – Öjebyns
skolområde
Stefan Bengtsson lokalstrateg – utbildningsförvaltningen
Kerstin Albertsson Bränn – fastighetsingenjör, fastighets- och serviceförvaltningen
Lena Engström – för- och grundskolechef, utbildningsförvaltningen
Margot Kaatari, Stefan Lundkvist, Mathias Lindmark, Linda Ström – rektorer Öjebyn
Anders Ökvist – ledningsresurs Solander
Lena Engström hälsar alla välkomna och alla presenterar sig.
Stefan Bengtsson inleder med nuläget, se bilaga. Man har idag upptäckt två fuktskador i
mellanstadiebyggnaden och tillsammans med det faktum att byggnadens placering och
planlösning inte är bra görs bedömningen att det är bättre att riva och bygga nytt än att
påbörja en renovering. Byggnaden kommer att kallställas och sedermera rivas.
Förslag kortsiktigt (3-5-årsperiod):
 6-åringar och åk 1 från Björklundaskolan flyttas till Kullenskolan
 Mellanstadiet Solander flyttar till fyra klassrum i Björklundaskolan samt till en modul
med fyra klassrum på Solander/Björklunda skolområde.
Detaljer måste lösas under resans gång. Allt kommer att göras för att vi kan för att hinna rigga
inför skolstart.
Förslag långsiktigt
Eftersom högstadiet blir kvar i Öjebyn så har planerna ändrats gällande lokalerna. En översyn
av förskole- och skolstrukturen i Öjebyn är nödvändig. I dagsläget är skolområdet inringat av
annan verksamhet och detta skapar problem med trafiksituationen runt skolan.
Följande utredningar bör genomföras:
 Skolstruktur i Öjebyn (BUN)
 Skolans inramning (Samhällsbyggnadsfråga)
 Säkra skolvägar (Samhällsbyggnadsfråga)
Frågor från åhörarna:
 Hur är skicket på lågstadiebyggnaden? – Tanken är att både den och gamla gympan
ska rivas på sikt.
 Vilka elever ska gå i modulerna? – Det är en fråga som rektor och personalen kommer
att planera för.
 Har det gjorts en genomgång av både låg- och mellanstadiebyggnaden? – Ja, det
gjordes i julas.
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Hur kommer det rent konkret att se ut långsiktigt? – Det kommer att planeras för det
under kommande år.
Görs risk- och konsekvensanalys? – Ja, det kommer att göras risk- och
konsekvensanalys för både låg- och mellanstadiet.
Hur blir det med skolskjutsar? – Vanliga skolskjutsregler gäller. Lars Lundberg
skickar ut information till vårdnadshavarna till de barn som är berättigade till
skolskjuts.
Finns det fler förslag? – Det har funnits andra tankar, men det har inte visat sig
genomförbart. Därför finns det bara detta förslag just nu.
Vad händer med åk 6, ska de upp i högstadiebyggnaden som vanligt? – Rektor
återkommer när allt är planerat.
Vad händer efter man gått 6-års och åk 1 vid Kullenskolan? – Då är tanken att man ska
gå åk 2 och åk 3 vid Björklundaskolan.
Kommer blivande förskoleklassföräldrar att bjudas in till en träff? – Ja.
Kan det inte gå snabbare att bygga upp nytt? – Ambitionen är att det ska gå så fort
som möjligt, men det tar tid innan allt är klart.
Varför tar man inte in fler moduler så man slipper flytt av elever? – Det finns fyra
tomma lokaler på Kullenskolan, de måste användas först.
När är lösningen för hösten klar? – Så snart som möjligt.
Kommer ni att lägga ut information om Kullenskolans skick? – Vi har inga
indikationer på att det skulle finnas problem vid Kullenskolan.
Kommer ni att räkna antal barn per kvadratmeter vid Kullenskolan? – Ja
Varför flyttar man inte mellanstadiet? – Därför att man har ämneslärarsystem och man
behöver närheten till Solander.

Förslag/synpunkter från föräldrahåll:
 Flytta hela låg- och mellanstadiet till Kullen!
 De i förskoleklass och åk 1 som börjar på Kullen får gå kvar där till och med åk 3
istället för att flytta fram och tillbaka.
 Viktigt att ni tänker på trafiksituationen när ni bygger nytt.
 Bygg ihop Solander och Björklunda så slipper man göra om processen.
 Bygg inte för små skolor!
 Se och lär av erfarenheter när man byggt om andra skolor, t ex Strömnässkolan.
 Om barn tvingas att flytta så är det konstigt att man inte får skjuts/ersättning för detta.
Vårdnadshavare kommer att bjudas in till remissomgångar under process med en ny struktur
för skolorna i Öjebyn. Vi tar gärna emot idéer och förslag via mail till lena.engstrom@pitea.se
eller stefan.bengtsson@pitea.se
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