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Tillskapande av grundskoleplatser i Trollbäcken
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ärendet återremitteras till barn- och utbildningsförvaltningen med uppdrag
att berörda rektorer samråder med respektive föräldraråd.

Särskilt yttrande
Jannice Rochstroh (s) lämnar särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
- Befolkningsökningen i området Trollbäcken skapar behov av fler platser i
förskoleklass upp till och med årskurs 6.
- Byggnationen på Fornudden skola ersätter inhyrda paviljonger.
- Osäkerhet i samband med Internationella Engelska skolans etablering.
- Kapacitetsökning med 50 elever.
Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med
fastighetsavdelningen tagit fram en detaljplan för en ombyggnation av
Fornuddens skola med utgångspunkt att vara en flexibel byggnad med plats
för 9 hemklassrum, ca 225 elever i tre paralleller. Skolan kommer att byggas
med utgångspunkt i barn- och utbildningsförvaltningens lokalstrategiplan för
förskola och skola. Skollokalen ersätter tre externt inhyrda paviljonger vilka är
omoderna och har ett stort behov av underhåll. Kapacitetsökningen jämfört
med idag blir ca 50 elever dvs. två klassrum, vilket inte kräver någon
kapacitetsökning i övriga lokaler på Fornudden skola så som matsal och kök.
I och med detta byggs även ett musikrum, vilket har saknats på såväl
Fornuddens skola som Sofiebergsskolan. Musikrummet kommer att delas
mellan skolorna. Ombyggnationen beräknas kosta 17 - 20 miljoner kronor
enligt fastighetsavdelningen, och stå klar inför höstterminen 2015. För att
hantera logistiken runt verksamheterna kommer befintliga paviljonger och
ersättningspaviljonger att behöva nyttjas under byggtiden.
Skolmarknaden gör att planeringsförutsättningarna inte är givna.
I kommundelen Trollbäckens närområde ligger friskolan Kunskapsskolan
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som tar in elever från årskurs 6 och mot centrumområdet ligger den
kommunala skolan Nyboda skola som tar in elever från årskurs 4. Båda
skolorna lockar elever från kommundelen Trollbäcken. Skolinspektionen har
beviljat Internationella Engelska skolan tillstånd att starta en F-9 skola i
Tyresö kommun höstterminen 2014. I ett startläge planerar skolan att
fokusera från årskurs 4. Hur detta påverkar skolorna i kommundelen
Trollbäcken är för närvarande osäkert. Faktorer som geografisk placering,
antal paralleller och nuvarande kösituation är avgörande.
I nuläget påverkas framförallt Sofiebergs skola av att elever väljer en annan
skola från årskurs 4. Detta påverkar hur effektivt skolan kan nyttja sina
lokaler. En skola som endast har en klass per årskurs har svårt att både
organisera sig och få ekonomisk balans. När elevunderlaget blir mindre
accentueras detta ytterligare. Haninge kommun angränsar till kommundelen
Trollbäcken. Elever från Haninge kommun är en osäkerhet när det gäller
antalet platser.
Förvaltningschefen föreslås få uppdraget att beställa en ombyggnation av
Fornuddens skola. För att åstadkomma en effektivare skolorganisation
föreslås att nämnden beslutar att flytta över årskurs 4 och 5 till Kumla skola.
Sofieberg blir två parallella klasser per årskurs i en F-3 skola.

Ordförandeförslag
Ärendet återremitteras till barn- och utbildningsförvaltningen med uppdrag
att berörda rektorer samråder med respektive föräldraråd.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Beslut om tillskapande av grundskoleplatser i
Trollbäcken.pdf
Särskilt yttrande från Socialdemokraterna, 2013-12-04.pdf
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