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Utbildningsstyrelsen

Nya namn på grundskolor till läsåret 2013/2014
Förslag till beslut
Utbildningsstyrelsen godkänner namnförslagen.
1. Ekedalsskolan/Kvarnbersskolan får namnet Gustavsbergsskolan.
2. Djurö skola/Skärgårdsskolan får namnet Djurö Skärgårdsskola.
3. Hemmestaskolan F-5/Hemmestaskolan 6-9 får namnet Hemmestaskolan.

Beslutsnivå
Utbildningsstyrelsen

Bakgrund
Utbildningsstyrelsen beslutade US 2012-10-18 § 73, om en ny organisation av
proVarmdos grundskolor fr o m läsåret 2013/2014. Detta beslut innebar bl a att
Ekedalsskolan och Kvarnbergsskolan bildar en skola med årskurserna F (förskoleklass)
upp till årskurs 9. Djurö skola och Skärgårdsskolan bildar en F-9-skola och
Hemmestaskolan F-5 och Hemmestaskolan 6-9 bildar en F-9- skola. Dessa
sammanslagningar bildar därför tre nya skolor, som behöver namnges.
I protokollsanteckning från utbildningsstyrelsens möte 2012-10-18 § 73, finns en
protokollsanteckning från Värmdökoalitionen:
”De nya skolnamnen Hemmesta F-9, Gustavsbergsskolan F-9 och Djurö Skärgårdsskola
F-9 är att betrakta som arbetsnamn. Skolorna bör döpas efter en process där eleverna vid
skolorna arbetar fram namnförslag och utbildningsstyrelsen fastslår de nya namnen.”

Ärendebeskrivning
Medarbetare inom proVarmdos ledningsstöd har i diskussioner med berörda skolor,
använt de föreslagna namnen som arbetsnamn i sin dokumenthantering inför
höstterminens intagning av elever på respektive skola. Namnen grundar sig på redan
befintliga namn på skolan, samt geografiska lägen.
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För att informationsöverföring och hantering av resultat ska fungera, behöver Skolverket
och andra berörda myndigheter och institutioner ha skolors namn och tillhörande koder i
god tid inför läsårets slut.
Ekonomiska konsekvenser

Ärendet har inte några kända ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för miljön

Ärendet har inga kända konsekvenser för miljön.
Konsekvenser för medborgarna

Ett beslut om namn på de nya skolorna kommer att underlätta kommunikationen till
kommunens medborgare och tydliggöra information kring hur grundskolorna kommer
att vara organiserade fr o m läsåret 2013/2014.

Bedömning
För att kunna genomföra intagningen av elever inför läsåret 2013/2014, samt hantera
kommunikation och information från skolorna till medborgare och myndigheter behöver
de nya skolorna namnges. Provarmdo föreslår därför utbildningsstyrelsen att ta beslut
om de föreslagna namnen.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom provarmdos ledningsstöd i samarbete med provarmdos
grundskolor.

Handlingar i ärendet
Nr

Handling
1

Pia Andersen
Produktionschef

Biläggs/Biläggs ej
Tjänsteskrivelse 2013-03-28 (föreliggande)

