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KARLSLUNDSSKOLAN 

 

Information om lokalförändring för 
Karlslundsskolan 
 
Läsåret 2022-2023 flyttar skolverksamheten i Karlslundsskolan Södra och 
Norra ihop i Karlslundsskolan Norras lokaler.  

Bakgrund och beslut 
Under våren 2021 har en större lokalutredning genomförts på barn- och 
ungdomsförvaltningen. Man har sett över vilka lokaler som används och hur 
nuvarande och prognosticerad beläggning ser ut och förmodas förändras i 
kommunen. Lokalutredningen har visat att hela Karlslundsskolan ryms i 
Karlslundskolan Norras lokaler. 
 
Samtliga kommunala verksamheter har i uppdrag att se till att säkerställa 
effektiva lokallösningar och att aktivt anpassa sina lokaler efter 
verksamhetens omfattning och behov. För skolans del är prioriteringen att 
skolpengen främst ska gå till undervisning och att hålla nere övriga kostnader, 
exempelvis hyror. Barn- och ungdomsförvaltningen har därför gett rektor för 
Karlslundsskolan i uppdrag att arbeta med processen att samla skolenheten 
inom en och samma fastighet. Den ekonomiska positiva effekt 
lokalförändringen ger leder till att en större del av skolpengen kan riktas till 
undervisningen istället för kostnader för lokaler. 
 
Nya befolkningsprognoser för Stockholmsregionen och även Vallentuna 
kommun är betydligt lägre än vad som förutspåddes för två år sedan och 
lokalutredningen visar att det under en överskådlig framtid inte väntas ske en 
hög ökning av barn/grundskoleelever i området och att det därmed finns ett 
lokalöverskott i den södra kommundelen. Det innebär att inga nya 
skolfastigheter ska byggas utan att barn- och ungdomsförvaltningen behöver 
se över skolornas organisation och vilka lokaler som nyttjas till vad. 
 
De beslut som ligger till grund för förändringen är: 
 

 Kommunfullmäktiges beslut för budget 2021 som innebär att arbete 
för effektivt lokalutnyttjande behöver ske. 

 Barn- och ungdomsförvaltningens förvaltningschefs beslut juni 2021 
om lokalväxling utifrån ovan beslut och med de nya 
befolkningsprognoserna och lokalutredningen som grund. 
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Genomförande och effekterna av 

flytten 
 
Arbetet med att förbereda för ett Karlslund inom en och samma geografiska 
skollokal kommer att pågå under läsåret 2021-2022. Under höstterminen 
2021 pågår till största del planeringsarbete, som under vårterminen 2022 
övergår till ett mer aktivt arbete med elever, lärare och pedagoger. Flytten 
kommer att ske under sommaren 2022, efter vårterminens slut. 
 
 
En samlokalisering av Karlslundsskolan kommer att skapa goda 
förutsättningar att ge god undervisning och trygghet till elever och 
medarbetare. En geografisk samlad skolenhet ger bättre 
samverkansmöjligheter vilket ökar kollegialt lärande och samarbete och det 
skapar en röd tråd i elevens hela skolgång från förskoleklass – åk 9. När alla 
stadier är samlade inom samma fysiska område ökar även förutsättningarna 
för kollegiala utbyten kring utveckling av undervisningen. Fler kollegor och 
mer kompetens ger möjligheten att arbeta för att skapa en högre nivå på 
helheten i elevernas lärande.  
 
I nuläget flyttar elever, lärare, pedagoger och administration mellan 
skollokalerna Norra och Södra. I och med gemensamma lokaler får 
Karlslundsskolan möjligheten att ha elevhälsa, administration och 
skolledning i samma byggnad vilket ger goda förutsättningar för högre grad av 
skolutveckling, elevstöd och samsyn som genomsyrar verksamheten. 
 
Sammanhållningen och kulturen ges också bättre förutsättningar att ge 
eleverna igenkänning genom skolåren. En tydlighet och samsyn på skolans 
arbetssätt, förväntningar, strukturer, gränsdragningar och den gemensamma 
kulturen har i och med samlokaliseringen goda förutsättningar att kunna 
sträcka sig från förskoleklass ända till årskurs 9. 
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Information och frågor 
 
Elever och vårdnadshavare kommer att få information löpande under läsåret 
via Schoolsoft. Det kommer även att öppnas upp för möjligheter att ställa 
frågor och få svar både genom digitala och fysiska träffar. De fysiska träffarna 
är organiserade utifrån folkhälsomyndighetens och smittskydd Stockholms 
rekommendationer. Vi har även samlat frågor och svar i en FAQ som ni kan 
hitta på Karlslundsskoland webbsida.  
 
Första mötet kommer att äga rum i Karlslundsskolan Norras aula fredagen 
den 3 september klockan 07:30-08:00. Det kommer ske i form av ett 
fysiskt frukostmöte och ni anmäler er via Schoolsoft i separat utskick, senast 
tisdagen den 31 augusti. Det går även bra att delta i mötena digitalt via 
länk som skickas med i inbjudan till mötet. Vid behov öppnar vi upp fler 
mötestider. 
 
Har ni läst igenom FAQ och har ytterligare frågor till oss är ni varmt 
välkomna att skicka era frågor till rektor 
mattias.lingeskog@vallentuna.se före mötet, dock senast klockan 
12:00 torsdagen den 2 september för att vi ska få möjlighet att ta upp så 
många frågor som möjligt. 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Susanna Falk 
Utbildningschef 
Barn och ungdomsförvaltningen  
Vallentuna kommun 
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Mattias Lingeskog 
Rektor Vallentuna
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