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15. Namn på den gemensamma skolenheten 
Hjälmstaskolan/Karlbergsskolan (BUN 2020.047)

Förslag till beslut
Barn och ungdomsnämnden beslutar att skolenheten ska heta Karlslundsskolan från och med 
1 mars 2020, dock implementeras namnet i system och liknande senast 1 juli 2020.

Ärendebeskrivning
I december 2019 beslutade barn- och ungdomsnämnden att Karlbergsskolan och 
Hjälmstaskolan bildar en ny gemensam F-9 enhet i nuvarande skolors lokaler från och med 
januari 2020, samt att ett nytt namn på skolenheten beslutas på nämndsammanträdet i 
februari.

Handlingar
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Namn på den gemensamma 
skolenheten 

Hjälmstaskolan/Karlbergsskola
n

15

BUN 2020.047



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2020-02-13

DNR BUN 2020.047 
LISA DAHLMAN SID 1/2
SAMORDNARE INOM ETABLERING OCH 
MARKNAD 
  
LISA.DAHLMAN@VALLENTUNA.SE  BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Namn på den gemensamma 
skolenheten 
Hjälmstaskolan/Karlbergsskolan

Förslag till beslut
Barn och ungdomsnämnden beslutar att skolenheten ska heta Karlslundsskolan från 
och med 1 mars 2020, dock implementeras namnet administrativt senast 1 juli 2020.

Bakgrund
I december 2019 beslutade barn- och ungdomsnämnden att Karlbergsskolan och 
Hjälmstaskolan bildar en ny gemensam F-9 enhet i nuvarande skolors lokaler från 
och med januari 2020, samt att ett nytt namn på skolenheten beslutas på 
nämndsammanträdet i februari.

Sedan nämndsammanträdet i december har förvaltningen träffat kommunens 
namnberedning för att informera och diskutera namnbytet. Namnberedningen lät 
meddela att de förespråkar att skolorna behåller sina befintliga namn då de har en 
stark historisk anknytning. Båda skolornas namn härstammar från de fysiska 
platsernas historiska namn, Hjälmstaskolans namn kommer från prästgårdens 
ursprungliga namn. I närheten fanns även en gård som hette Hjälmstalund. 
Karlbergsskolans namn kommer ursprungligen från ett torp, Karlberg, som tidigare 
funnits på marken där skolan står idag.

Utifrån informationen från namnberedningen valde förvaltningen att föreslå namnet 
Karlslundsskolan, Karl från Karlberg och lund från Hjälmstalund. 

Ett namnbyte symboliserar en nystart för den gemensamma enheten och det finns ett 
stort symbolvärde i ett gemensamt namn. Det nya namnet  är viktigt för att skolan ska 
kunna bygga en identitet som en skola. Identiteten är viktig för personal och elever 
samt skapar administrativa vinster. Om de två befintliga namnen behålls förlorar 
verksamheten den nystart som behövs och effektiviseringen av de administrativa 
processerna. 

Trots att skolorna är en gemensam enhet består skolan av två olika fastigheter och 
därför föreslår barn- och ungdomsförvaltningen att fastigheterna namnges enligt 
samma princip som Rosendalsskolan. Hjälmstaskolans fastighet namnges 
Karlslundsskolan Norra och Karlbergsskolans fastighet namnges Karlslundsskolan 
Södra. Detta för att underlätta för kommuninvånare men även för exempelvis 
räddningstjänsten.
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Handlingar

Susanna Falk
Utbildningschef 

______________________

Ska expedieras till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till
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