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Mottagare

Barn- utbildningsnämnd

Beslut gällande Fårdala skola årskurs 6 placering
till läsåret 2021/ 2022
Barn- och utbildnings förslag till beslut till barnutbildningsnämnd
1. Undervisningen för Fårdala skolas årskurs 6 förläggs i Nyboda skolas
verksamhetslokaler under läsår 2021/2022
2. Eleverna ska tillhöra Nyboda skolas rektorsenhet under läsår 2021/2022
3. Personalen ska tillhöra Fårdala skolas rektorsenhet under läsår 2021/2022

Barn- och utbildning

Elisabet Schultz
förvaltningschef

Sammanfattning
Under läsår 2019/2020 samt läsår 2020/2021 har nämnden fattat beslut om att
verksamheten för årskurs 6 i Fårdala skola förlagts på Nyboda skola. Orsaken har
varit brist på lokalutrymme för att organisera två paralleller för årskurs F-år 6 på
Fårdala skola. Ambitionen är att dock Fårdala skola ska vara F-6 skola varför den
primära frågeställningen är om att utreda är om det är möjligt att flytta tillbaka
årskurs 6 redan till skolstarten hösten 2021 eller om det ska ske till skolstarten
hösten 2022. Till läsår 2021/2022 behöver ställning tas till om verksamheten för
Fårdala skolas årskurs 6 ska förläggas på Nyboda skola ytterligare ett läsår eller om
paviljong ska uppföras vid Fårdala skola för att återta verksamheten för årskurs 6
till skolan.
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Beskrivning av ärendet

Under läsåren 2019/2020 och 2020/2021 har verksamheten för Fårdalaskolans
årskurs 6 förlagts på Nyboda skola. Orsaken har varit brist på lokalutrymme för att
organisera två paralleller för årskurs F-år 6 på Fårdala skola. Idag är Fårdala skola
organiserad i två paralleller åk F-6 med cirka 275 elever. Däremot rymmer
lokalerna inte 2 paralleller F-6 och åk 6 har tillfälligt flyttat till Nyboda skola då
Fårdala skola saknar tillräckligt med klassrum. En två parallell skola är att föredra
för att skolans organisation ska kunna vara hållbar. Kommunen har ett pågående
utredningsuppdrag till kommunens lokalstrateg att ta fram en strategisk plan med
lösningar för om-, till- och nybyggnad av skolor i centrumområdet. Utredningen är
omfattade och kommer att fortsätta under 2021 då förstudier kommer att
genomförs och slutgiltiga förslag tas fram för att lösa platsbehovet i
centrumområdet. Den politiska ledningen har dock varit tydlig med att Fårdala
även framgent ska vara en F-6 skola och att dess verksamhet inte ska vara utspridd
utan samlad i Fårdala skola. Uppdraget har därför varit att utreda om årskurs 6
skall flytta tillbaka till Fårdala skola redan hösten terminen 2021 eller om det är
bättre att vänta till höstterminen 2022.

Årskurs 6 kvar på Nyboda skolan
Fördelar med att Årskurs 6 går på Nyboda skolan
• Det bidrar till att skapa en bättre integration i området.
• Skolorna har utvecklat samarbetet under läsåret och rutinerna för denna
organisation har förbättrats.
• Nyboda skola har stärkt upp sin organisation kring mellanstadiet.
• Fårdalaskolan har redan språkval och andra ämnen i Nyboda skola
• De får utbyte och samverkan mellan skolorna, där de tar del av olika
skolkulturer som skapar en ökad likvärdighet i Tyresö kommuns skolor.
• Det finns lediga lokaler (överkapacitet i Nyboda skolan) för att ta emot åk
6 från Fårdalaskolan
Nackdelar
• All personal i Fårdalaskolan är inte villiga att följa med årskurs 5 till
Nyboda skola
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•
•
•
•
•

Personal tycker det är svårt att känna sig inkluderad då det bara gäller ett
läsår.
Tapp av lärare som väljer att byta arbetsplats för att få arbeta på en skola.
Det innebär en större arbetsbelastning på chefskapet när och om det inte
fungerar.
Personal har upplevt det som negativt att arbeta på en skola och samtidigt
ha sin chef på en annan skola.
Årskurs 4 urholkas då vårdnadshavare väljer att byta till en skola som har
årskurs 4-6 perspektivet.
Ekonomisk påverkan för en liten skola, skapar svårigheter att skapa en
stabil och hållbar organisation.

Årskurs 6 tillbaka till Fårdalaskolan
Fördelar med att årskurs 6 flyttas tillbaka redan HT 2021:
• lättare för rektor att vara en bra arbetsgivare om alla lärare finns på samma
skola
• lättare att för arbetsmiljön när man kan påverka organisation, ekonomi,
strukturer, rutiner, förhållningsätt om problem uppstår.
• Personal upplever det positivt att ha arbetskamrater och chef på samma
arbetsplats
• Mindre arbetsbelastning på chefskapet om alla lärare finns på samma skola
• Medarbetarna känner sig mer inkluderad om de är på samma skola
• Lättare att rekrytera, attraktiviteten som arbetsplats ökar
• Eleverna får kontinuitet och kan gå förskola, lågstadiet och mellanstadiet i
samma skola
Nackdelar
•
•

•

Mellanstadiet i Nyboda skulle återigen bli ett litet mellanstadium med
endast 3 klasser.
Om årskurs 6 inte blir kvar ett läsår till så behöver Nyboda skolase över
organisationen i mellanstadiet där de behöver anpassa andelen personal då
detta medför en kraftig minskning av antal elever.
Minskad samverkan mellan skolorna och kan för Nyboda skola medföra
att schemaläggning kompliceras då skolan fortfarande kommer att bistå
med språkval och annan ämnesundervisning.
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Ökade kostnader eftersom paviljong måste hyras in. Kostnaden för detta
är cirka 1,4 Mkr/år om avskrivningen görs på 7 år

.
Barn- och utbildningsförvaltningens slutsats.
Ovan beskrivna för- respektive nackdelar måste också ses i perspektivet att Tyresö
kommun ska bli Sveriges bästa skolkommun. Mycket pekar på att attraktiviteten i
Fårdala skola ökar både för elever och medarbetare om skolan är en sammanhållen
F-6 skola. Det ska dock ställas mot att det är ett dyrare alternativ än att låta åk 6 gå
kvar på Nyboda skola, eftersom det behövs en paviljong. Om hänsyn inte behöver
tas till detta utan fokus istället är på att skapa Sveriges bästa skolkommun och
Sveriges bästa skolor är förslaget att flytta tillbaka åk 6 till Fårdala skolan redan
från HT 2021. Om ekonomin kommer behövs styra är förslaget att låta åk 6 gå
kvar på Nyboda skola ytterligare ett läsår och genomföra återflytten till HT 2022.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser

En prövning av barnets bästa har genomförts och återfinns i bilaga.
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