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Barn- och utbildningsnämnden

Skollokaler Åbyskolan
Redogörelse för ärendet
Åbyskolans elevantal har ökat och kommer att öka framöver. Ökningen har inte varit
dramatisk, men från att ha varit runt 28 elever per årskurs har elevantalet ökat i de lägre
årskurserna till 35-37 elever per årskurs. Detta innebär att varje årskurs måste ha tillgång till
två klassrum istället för att vissa årskurser tidigare klarat sig med ett klassrum. Antalet
förväntas vara detsamma även framöver, eftersom antal barn på förskolan och årets
födelsetal ligger på samma nivå. Se bilaga.
Redan inför läsåret 19-20 kommer det att fattas två klassrum. Med vissa justeringar
kommer situationen att lösas fram till läsårsstarten höstterminen 2020, så att det blir en
rimlig planeringstid för utökningen av lokaler.
I sammanhanget kan också nämnas att fritidsgården i Lagan behöver nya lokaler och ett
samarbete med skolan har diskuterats.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag
avseende utbyggnad av Åbyskolan.

____________________________
Eva Jönsson
Lokalsamordnare

_______________________
Nils-Göran Jonasson
Barn- och utbildningschef
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När ärendet har utretts har hänsyn tagits till följande:
Om du svarar ja på någon utav frågorna ska du fylla i checklistan för det berörda
området och bifoga den med tjänsteskrivelsen.
1. Barnkonventionen
Ärendet berör barn. En barnkonsekvensanalys bör göras i enlighet med FN:s barnkonvention.
Ja
Nej.
2. Jämställdhet
Ärendet berör jämställdheten mellan kvinnor och män/pojkar och flickor. En analys bör
göras i enlighet med Ljungby kommuns jämställdhetsplan.
Ja
Nej
3. Tillgänglighet
Beslutet berör personer med funktionsnedsättning. En analys bör göras i enlighet med
Handlingsplan för tillgänglighet i Ljungby.
Ja
Nej.
4. Hållbar utveckling
Beslutet påverkar ekologisk/ekonomisk/social hållbarhet. En analys bör göras i enlighet med
Plan för hållbar utveckling.
Ja
Nej

