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Förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar:
- att vidarebefordra förvaltningens yttrande till Skolinspektionen.
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Sammanfattning
Barn och -utbildningsförvaltningen ser positivt på en utökning av skolplatser, vid
Breviks skola, för elever i årskurs 6, vilket förvaltningen anser kan bli en
kvalitetsökning för eleverna.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden i Tyresö kommun har ombetts yttra sig över en
ansökan från Pysslingen Förskolor och Skolor AB om att få utöka redan befintlig
grundskoleverksamhet i Tyresö med åk 6 från och med läsår 2013/14.
Nämndens yttrande beskriver vilka konsekvenser en utbyggnad av åk 6 enligt ansökan
skulle få för kommunen beträffande ekonomi, organisation och pedagogik.
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Nuläge – grundskolor i Tyresö kommun
I Tyresö finns idag 15 grundskolor, varav två fristående. Samtliga skolor finns utmärkta
på bifogad kartbild (bilaga 1). Fördelning på årskurser och antal elever bifogas i separat
dokument (bilaga 2). De kommunala skolorna är organiserade i nio resultatenheter,
med en eller två grundskolor i varje enhet och i de flesta fall minst en förskola
(enhetsindelning, se bilaga 3).
Barn- och utbildningsnämnden fattade hösten år 2011 beslut om ny stadieindelning av
kommunens skolor. Bakgrunden till beslutet är den nya skollagen (2010:800) och den
nya läroplanen, där elevernas kunskaper stäms av i årskurserna tre, sex och nio med
nationella prov samt att betygssättning införs i årskurs sex. Från och med höstterminen
2012 återförs därför årskurs 6 till de skolor som idag har verksamhet i årskurserna f-5.
Den nya organisationen lokalt underlättar det pedagogiska arbetet med
implementeringen av den nya läroplanen.
Vårdnadshavare kommer därmed från och med vårterminen 2013 att göra skolval till
åk 7.
Kunskapsskolan i Tyresö ligger geografiskt sett i Stockholms stad, men dess främsta
rekryteringsbas finns i Tyresö. Kunskapsskolan har och kommer även efter införandet
av grundskolans nya styrdokument fortsatt att ha årskurserna 6-9. Skolan har ca 500
elever.
Kommunen är geografiskt indelad i tre kommundelar – östra Tyresö, Trollbäcken och
centrumområdet.
- I de östra delarna finns två kommunala f-9 skolor (Strand skolan och Tyresö
skola) och den grundskola (i dagsläget f-5 skola) som Pyssling Förskolor och
Skolor AB driver, vilken detta yttrande avser.
- I Trollbäcken finns tre f-5 skolor (Hanvikens skola och Fornuddens samt
Sofiebergs skola, vilka båda ingår i Trollbäckens förskolor och skola). Här
finns också en f-9 skola, Kumla skola, som i stor utsträckning tar emot de
elever, vilka lämnar områdets övriga skolor efter avslutat skolår 6.
- I centrumområdet som geografiskt är relativt vidsträckt, finns totalt nio
grundskolor; en friskola med skolår f-5 (Montessori skolan Vintergatan), fem
kommunala f-5 skolor(Bergfoten, Njupkärrs, Stimmets, Fårdala och Krusboda
skola). Två av dessa ingår i samma resultatenhet (Nybodabergets förskolor och
skola, i vilka Bergfotens och Njupkärrs skola ingår).
I centrumområdet finns utöver ovan nämnda skolor även två skolor för äldre
grundskoleelever; Forellskolan och Dalskolan.
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Framtid – pågående arbete och prognos
Kommunen som helhet
I kommunen finns idag ca 6100 barn i åldrarna 6-15 år. Av dessa är 1 738 elever i
åldrarna 13-15 år. I kommunens östra delar, i vilken Pysslingens förskolor och skolor
ligger finns idag ca 383 ungdomar i åldern 13-15 år. I kommunens skolor går 120
elever från andra kommuner. Vidare går 103 barn som är skrivna i Tyresö i skola
utanför kommunen. Enligt kommunens befolkningsprognos kommer denna
åldersgruppen 13-15år att stiga något och uppgå till ca 420 läsåret 2013/14 samt
ytterligare öka till cirka 500 elever fram till år 2020.
Kommunens befolkningsprognos fram till år 2020 visar att det totala antalet barn i
skolåldern kommer öka något framöver och beräknas uppgå till knapp 6 400 i antal år
2016 för att därefter minska något till ca 6 300 åren 2016-2020. Skolbarn i åldrarna 1315 år beräknas stiga från dagens ca 380 barn till ca 500 fram till år 2020.
Centrumområdet
Elevunderlaget i centrumområdet har under ett antal år sjunkit. Det gäller framförallt
de högre årskurserna. Fram till hösten 2010 fanns ytterligare en 6-9 skola i detta
område, Nyboda skola.
På grund av det sviktande elevunderlaget fattade barn- och utbildningsnämnden år
2009 beslutet att slå samman Forellskolan och Nyboda. Det beslöts att Nyboda under
två års tid skulle stängas för ombyggnad. Samtliga elever vid den enheten är sedan
höstterminen 2010 inrymda i Forellskolan. Ombyggnationen av Nyboda skola planeras
för totalt 750 elever i skolår 4-9, ett antal som beräknats utifrån behoven i den
långsiktiga befolkningsprognosen för centrumområdet. Invigning av de ombyggda
lokalerna är planerat till 1 augusti och med inflyttning till skolstart hösten år 2012, då
eleverna som idag går i Forellskolan flyttar över till den nya ombyggda moderna
Nyboda skola.
Enligt befolkningsprognosen kommer elevantalet gällande de äldre barnen att öka
marginellt från dagens drygt 770 till ca 800 år 2018 för att därefter återgå till ca 780 år
2020.
Den andra skolan i centrumområdet för äldre elever, Dalskolan, har de senaste åren
haft ett stort antal sökande. Alla sökande har inte kunnat erbjudas plats i
verksamheten. Dessa elever har framförallt beretts plats på Forellskolan.

Östra Tyresö
I de östra kommundelarna har det varit ont om platser de senaste åren, för såväl de
yngre barnen som de äldre eleverna.
Tyresö skola och Strandskolan har båda haft ett högt söktryck de senaste åren till såväl
förskoleklass som årskurs sex. Skolornas grupper i årskurs sex är fullbelagda och
ansökningarna visar på fortsatt högt söktryck till årskurs sex.
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Strand skolan bygger för närvarande ut sin verksamhet med fler klassrum.
Elever i områdena Öringe och Rotvik, som ligger på gränsen mellan kommundelarna,
söker sig oftast till skolorna i östra Tyresö snarare än till centrumområdet.
Trollbäcken
I Trollbäcken har antalet platser i förskoleklass stämt relativt väl överens med antalet
sökande fram till för ett par år sedan, då ett generationsskifte påbörjades.
Detta har medfört att framförallt trycket på förskoleplatser i området varit större än
vad lokalerna medgett. Påföljden har varit att Sofiebergsskolan och Fornuddens åk 1-5
haft fler antal elever än tillgängliga platser. Elever har dock kunnat beredas plats på
Hanvikens eller Kumla skola.
Till skolår sex har de elever som sökt Kumla skola i första hand kunnat beredas plats
där. Kunskapsskolan, som geografiskt och kommunmässigt ligger bra till för elever i åk
6, har sin främsta rekryteringsbas från Trollbäcken
Konsekvenser av en utbyggnad av årskurs 6 i kommunen
Som tidigare nämnt färdigställer kommunen nybyggnationen av Nyboda skola med
inflyttning hösten 2012. Den ombyggda skolan kommer ha en yta på 7500 kvm med en
avskrivningstid på 33 år och en internränta på 4.5%. Drift- och
kapitaltjänstkostnaderna för denna nya skola har beräknats till 1900 kronor per kvm
(innan ombyggnationen hade skolan en yta på 6318 kvm och en drift- och
kapitaltjänstkostnad på 950 kronor per kvm).
Pysslingen förskolor och skolor AB ´s planerade utbyggnad med åk 6 läsåret 2013/14
med plats för 40 elever kan antas komma påverka elevunderlaget huvudsakligen för de
f-9 skolor i östra Tyresö, det vill säga Strand respektive Tyresö skola.
Utökningen av deras f-5 skola ligger i linje med de nationella förändringar som nya
skollagen innebär. Utökningen av platser i årskurs 6 stämmer tidsmässigt bra överens
med den lokala omorganisation av grundskolorna som kommunen beslutat genomföra
till terminsstart hösten 2012, då årskurs 6 återförs till f-5 skolorna.
Inflyttningen till denna kommundel har de senaste åren varit stor. Området
stadsplaneras, VA-nät byggs med kommunalt vatten och avlopp och huvudvägen
genom östra Tyresö ut på Brevikshalvön breddas för bättre framkomlighet.
Med de senaste årens höga söktryck till skolorna, den stora inflyttningen till denna del
av kommunen och att prognoserna fortsatt pekar på ett ökat antal elever i åldrarna 1315 år gör sammantaget att barn och -utbildningsförvaltningen ser positivt på en
utökning av skolplatser för elever i årskurs 6, vilket förvaltningen anser kan bli en
kvalitetsökning i detta hänseende.

