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Barn och Ungdomsnämnden juni 2020 

Yrkande i ärende Organisationsförändringar grundskola och 
förskola (BUN 2020.175) 

I ett starkt samhälle finns utbildningsmöjligheter för alla – oavsett var i kommunen du 

bor eller var du befinner dig i livet. Utbildning och kunskap ger oss möjlighet att 

förverkliga våra drömmar och är en förutsättning för att Vallentuna ska vara en 

konkurrenskraftig och attraktiv kommun. Investeringar i utbildning lägger grunden för 

jobb och välfärd. 

Vallentuna har prövat skattesänkningar och nedskärningar. Det har inte gjort vår skola 

bättre. Vi Socialdemokrater vill att alla barn ska ha likvärdig skola, den ska ligga nära 

där man bor, ha en närvarande rektor och utbildade lärare som ger eleverna 

undervisning av hög kvalitét.  

I vårt trygga Vallentuna investerar vi i utbildning och vår gemensamma framtid. Vi 

investerar i eleverna, i lärarna, och i skollokalerna. Fokus ska ligga på kunskap och 

bildning – inte vinstjakt. 

Utgående från våra tankar om landsbygdsutveckling i Vallentunas från valet ser vi 

följande faktorer som nödvändiga: 

• Möjligheten att rekrytera och behålla lärare med ämnesbehörighet i

samtliga ämnen.

• Starka och likvärdiga skolor i hela kommunen, även utanför centralorten

• Möjlighet för skolledare att kunna arbeta långsiktigt med utveckling av

skolornas undervisningskvalitet och inre organisation.

• Ge skolor möjligheter att profilera sig utifrån lokala förutsättningar

• Långsiktighet i skolorganisation

• Utnyttja fjärrundervisning

• Använd Lokaliseringsersättning1 för skolor som ligger långt från

centralorten. för att säkerställa likvärdiga skolor med hög kvalitet.

1 Lokaliseringsersättningen fördelas enligt en likabehandlingsprincip, där varje grundskola som uppfyller 

kriterierna och därmed beviljas ersättningen får lika stor andel av det totalt budgeterade beloppet. 

Kriterierna är: Grundskolan har tillstånd av skolinspektionen att bedriva verksamhet för åtminstone 

årskurserna 4-6 och bedriver också sådan verksamhet. Grundskolan är geografiskt belägen i Vallentuna 

kommun, minst 5 km från Vallentuna tätorts geografiska centrum 

Protkollsbilaga 1



Vi yrkar därför att 

 

Förskoleområden 

• 1-2 förskolor per rektor beroende på storlek och lokalisering 

• Karriärmöjlighet för förskollärare att får möjlighet att utbilda sig till 

rektor. På så sett kan en rektor även arbeta i barngruppen vid behov på mindre förskolor 

 

Skolor 

• Behåll F-6 i Gustav Vasa samt förbered att på sikt utveckla till F-9 

• Behåll F-6 i Kårsta 

• Behåll Karby F-9 

• Tillsätt en utredning om vad som kan göras för att utveckla Karbyskolan 

 

 

För (s)-gruppen i Barn- och Ungdomsnämnden 

 

 
 

Thomas Arctaedius 
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Tjänsteskrivelse

Organisationsförändringar i grundskola 
och förskola

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att:
- bilda fem nya rektorsområden från och med den 1 juli 2021:

1. Ett renodlat förskoleområde i södra Vallentuna bestående av Haga förskola, 
Sjumilaskogens förskola och Katthults förskola.
2. Ett renodlat förskoleområde i centrala Vallentuna bestående av Kantarellens 
förskola, Granåsa förskola och Ormsta förskola inklusive språkförskolan.
3. Ett rektorsområde i Karby/Brottby bestående av Karby respektive Brottby förskola 
samt Karbyskolan F-5. 
4. Ett rektorsområde bestående av Lindholmens förskola och Gustav vasaskolan F-5.
5. Ett rektorsområde bestående av Kårsta förskola och Kårsta skola F-5.

- avveckla Karbyskolans verksamhet för årskurserna 6-9 från och med den 1 juli 2021.

Ärendet i korthet
På barn och ungdomsnämndens sammanträde den 19 maj 2020 presenterade barn- 
och ungdomsförvaltningen en rapport om förutsättningar för en hållbar 
skolorganisation och förslag på inriktning inför fortsatt arbete inom Vallentunas 
kommunala grundskolor och förskolor. Nämnden beslutade att ge barn- och 
ungdomsförvaltningen i uppdrag att utarbeta ett organisationsförslag med 
utgångspunkt från det som lyfts fram i rapporten. 

Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram förslag till organisationsförändringar 
som presenteras i en bilaga.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2020-06-02, organisationsförändringar i grundskola och 

förskola
2. Förslag till organisationsförändringar i grundskola och förskola
3. Bilaga, elevntal i årskurs 6 2015-2019

Susanna Falk Erika Steorn -
Utbildningschef Skolchef grundskola



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2020-06-02

DNR BUN 2020.175 
SID 2/2

______________________

Ska expedieras till
Akten



BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 2020

Förslag till 
organisations-
förändringar i 
grundskola och förskola



BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN

BOX 29 · 186 21 VALLENTUNA
BESÖK: TUNA TORG 1
TFN: 08-587 850 00

BUF@VALLENTUNA.SE
VALLENTUNA.SE

Förslag till 
organisations-
förändringar i 
grundskola och förskola

Innehåll

Förslag på ny skolorganisation..................................... 5

1. Kårsta skolas rektorsområde................................................... 5

1.1 Utveckling av Kårsta.......................................................................... 5

1.2 Förväntade effekter av förslaget.......................................................... 6

1.2.1 Att skapa förutsättningar för god kvalitet på undervisningen............... 6

1.2.2 Ett nära och tillgängligt pedagogiskt ledarskap..................................... 7

1.2.3 Hållbar kompetensförsörjning............................................................... 7

1.2.4 Ekonomisk hållbarhet som leder till att resurser i största möjligaste 
mån gynnar elevernas kunskapsutveckling.................................................... 7

2. Karbyskolans rektorsområde................................................... 8

2.1 Utveckling av Karby/Brottby................................................................ 8

2.2 Förväntade effekter av förslaget.......................................................... 9

2.2.1 Att skapa förutsättningar för god kvalitet på undervisningen............... 9



BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN

BOX 29 · 186 21 VALLENTUNA
BESÖK: TUNA TORG 1
TFN: 08-587 850 00

BUF@VALLENTUNA.SE
VALLENTUNA.SE

2.2.2 Ett nära och tillgängligt pedagogiskt ledarskap................................... 10

2.2.3 Hållbar kompetensförsörjning............................................................. 10

2.2.4 Ekonomisk hållbarhet som leder till att resurser i största möjligaste 
mån gynnar elevernas kunskapsutveckling.................................................. 11

3. Lindholmens rektorsområde.................................................. 11

3.1 Utveckling av Lindholmen................................................................. 11

3.2 Förväntade effekter av förslaget........................................................ 12

3.2.1 Att skapa förutsättningar för god kvalitet på undervisningen.............. 13

3.2.2 Ett nära och tillgängligt pedagogiskt ledarskap................................... 13

3.2.3 Hållbar kompetensförsörjning............................................................. 13

3.2.4 Ekonomisk hållbarhet som leder till att resurser i största möjligaste 
mån gynnar elevernas kunskapsutveckling.................................................. 14

4. Centrala förskoleområdet...................................................... 14

4.1 Utveckling av området...................................................................... 14

5. Södra förskoleområdet.......................................................... 15

5.1 Utveckling av området...................................................................... 15

6. Förväntade effekter av förslaget för förskolans organisation. 15

6.1 Ekonomisk hållbarhet som leder till att resurser i största möjligaste mån 
gynnar elevernas kunskapsutveckling...................................................... 16

7. Alternativa förslag till ny organisation................................... 16

8. Kartor över skolorganisation.................................................. 17

8.1 Nuvarande organisation.................................................................... 17

8.2 Karta organisation alternativ 2........................................................... 18

9. Elevantal över tid................................................................... 19

9.1 Kårsta skola och Kårsta förskola........................................................ 19

9.2 Karbyskolan, Brottby och Karby förskola............................................. 20



BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN

BOX 29 · 186 21 VALLENTUNA
BESÖK: TUNA TORG 1
TFN: 08-587 850 00

BUF@VALLENTUNA.SE
VALLENTUNA.SE

9.3 Gustav Vasaskolan och Lindholmens förskola....................................... 21



KAPITEL

1

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN

BOX 29 · 186 21 VALLENTUNA
BESÖK: TUNA TORG 1
TFN: 08-587 850 00

BUF@VALLENTUNA.SE
VALLENTUNA.SE

Förslag på ny 
skolorganisation
På barn och ungdomsnämndens sammanträde den 19 maj 2020 presenterade barn- 
och ungdomsförvaltningen en rapport om förutsättningar för en hållbar 
skolorganisation och förslag på inriktning inför fortsatt arbete inom Vallentunas 
kommunala grundskolor och förskolor (BUN 2020.175) Nämnden beslutade att ge 
barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att utarbeta ett organisationsförslag med 
utgångspunkt från det som lyfts fram i rapporten. 

Denna rapport innehåller förslag på en ny skolorganisation och omfattar följande 
rektorsområden; Kårsta, Karby och Gustav Vasa samt en revidering av förskolans 
organisation. 

Den nya skolorganisationen föreslås vara helt genomförd till läsårsstart 2021. 

1. Kårsta skolas rektorsområde
Det nya rektorsområdet föreslås bestå av Kårsta förskola och Kårsta skola (F-5). 
Dessa verksamheter har tidigare ingått i samma rektorsområde med gemensam 
rektor så förslaget innebär en återgång till tidigare organisation med undantag för 
årskurs 6. Verksamheterna befinner sig redan idag i samma lokaler men leds av två 
olika rektorer. 

1.1 Utveckling av Kårsta

Fram till år 2030 antas befolkningen i Kårsta med omnejd i åldrarna 1-16 år öka med 
totalt 21 procent. Detta motsvarar cirka 67 barn varav 38 i åldersspannet 12-16 år. 
Enligt senaste bostadsbyggnadsprognosen (antagen i Kommunstyrelsen 2020-05-25) 
planeras det för ca 130 nya bostäder i Kårsta med omnejd varav ungefär hälften har 
trolig byggstart från år 2024-2025. Idag har Kårstaskolan ett elevantal på cirka 110 
elever och till höstterminen 2020 är det preliminära elevantalet 115. Om elevantalet 
skulle följa samma mönster som befolkningsprognosen skulle det innebära att 
Kårstaskolan år 2030 har ett elevantal på 139 elever. 
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Data är hämtad från kommunens befolkningsprognos (BFP20)

År 2030 antas områdets: 
1-5 åringar vara 105 st, en ökning med 3%
6-11 åringar vara 161 st, en ökning med 26% 
12-15 åringar vara 114 st, en ökning med 50%

Elever som har Kårsta som upptagningsområde väljer i hög utsträckning 
Kårstaskolan, framförallt i de lägre åldrarna. Hälften av de elever som finns i 
upptagningsområdet för årskurs sex väljer Kårsta skola och hälften väljer framförallt 
andra kommunala skolor. Ett fåtal elever väljer fristående skolor inom kommunen. 
Det troliga utfallet vid en organisationsförändring till F-5 om elevströmmarna följer 
tidigare mönster är att de blivande årskurs sexorna främst kommer att välja skolor 
inom Vallentuna kommun och inte lämna kommunen.

1.2 Förväntade effekter av förslaget

Barn- och ungdomsförvaltningen sammanställde i maj 2020 en rapport som utifrån 
forskning och beprövad erfarenhet identifierade viktiga behov som en hållbar 
skolorganisation behöver möta. Nedan redogörs för vilka effekter ett gemensamt 
rektorsområde för Kårsta förskola och Kårsta skola förväntas kunna ge utifrån de 
behov som lyfts fram i tidigare rapport. 

1.2.1 Att skapa förutsättningar för god kvalitet på 
undervisningen

Kårsta skola och förskola har tidigare tillhört samma rektorsområde. Det fanns i den 
tidigare gemensamma organisationen en förankrad och god samverkan mellan 
förskola och förskoleklass, något som i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete 
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lyftes fram som ett gott exempel då eleverna i förskoleklass i Kårsta skola ofta stod för 
höga resultat i kommunen gällande språklig medvetenhet. Samverkan skapade också 
goda förutsättningar till en röd tråd genom utbildningen och en trygg övergång från 
förskola till skola. 

Utifrån ett elevperspektiv bedöms elever i årskurs 6 få bättre pedagogiska 
förutsättningar i den föreslagna organisationen än i nuvarande F-6 organisation. 
Kårsta skola har en utmaning i att långsiktigt planera för och organisera för 
undervisning i ämnen som kräver specialsalar och undervisning med behöriga lärare i 
bland annat moderna språk som tillkommer som ämne i årskurs 6. På en liten 
skolenhet med få klasser finns det sämre förutsättningar för samarbete kring 
bedömning och betygssättning vilket blir viktigare i grundskolans senare år då betyg, 
fler ämnen samt fler nationella prov tillkommer. 

1.2.2 Ett nära och tillgängligt pedagogiskt ledarskap 

Idag leds förskolan och grundskolan av två olika rektorer trots att verksamheterna 
befinner sig under samma tak. Kårsta förskola leds av en rektor som leder flera 
förskoleenheter med stor geografisk spridning i kommunen vilket försvårar 
möjligheten till ett nära och tillgängligt ledarskap. Ur såväl ett ekonomiskt hållbart 
perspektiv som ur ett pedagogiskt perspektiv är det en stor fördel om verksamheten 
leds av samma rektor. Detta underlättar för en effektiv schemaläggning, skapar 
mindre sårbarhet vid personalfrånvaro och förbättrar möjligheten till kollegialt 
lärande. En större verksamhet som leds av en och samma rektor bedöms gynna 
utveckling av verksamheterna genom att möjligheter till kollegialt lärande ökar med 
en större personalgrupp.

1.2.3 Hållbar kompetensförsörjning

Utifrån förslaget på skolorganisation kan rektor skapa en sammanhållen enhet som 
ökar samverkan mellan skola och förskola. Det skapas fler möjligheter till 
kompetensutveckling, kollegialt utbyte, lokal samhörighet samt en röd tråd mellan 
förskola och skola. Förskolans medarbetare kommer även fortsättningsvis att kunna 
ta del av övergripande satsningar inom förskolan i Vallentuna, såsom till exempel 
gemensam fortbildning och kompetensutveckling. 

1.2.4 Ekonomisk hållbarhet som leder till att resurser i 
största möjligaste mån gynnar elevernas 
kunskapsutveckling. 

Vid en organisationsförändring kommer det skapas möjligheter till samverkan kring 
resurser, t.ex. vid öppning och stängning för förskola och fritids samt vid behov av 
omfördelning av resurser på grund av sjukfrånvaro. Ämnesspecifika lokaler och 
lösningar för exempelvis språk kan bättre nyttjas vid en sammanslagen enhet.  



KAPITEL

1

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN

BOX 29 · 186 21 VALLENTUNA
BESÖK: TUNA TORG 1
TFN: 08-587 850 00

BUF@VALLENTUNA.SE
VALLENTUNA.SE

Olika stödfunktioner, som exempelvis specialpedagog, IT-pedagog och vaktmästare, 
som idag inte fyller en tjänst och skulle vid en sammanslagning kunna nyttjas av både 
förskola och skola. Ytterligare en ekonomisk fördel är att kostnader för lokal, 
administration och skolledning delas av fler enheter.

2. Karbyskolans rektorsområde
Det nya rektorsområdet föreslås bestå av Brottby och Karby förskola samt 
Karbyskolan (F-5). Den geografiska tillhörigheten blir mer logisk då verksamheterna 
bedrivs i samma respektive i närliggande lokaler. I dagens organisation har området 
tre olika rektorer vilket skapar en otydlighet i området och försvårar samverkan 
mellan förskoleenheterna, men även samarbete med grundskolan.

Elever som går i årskurs 6-9 vid läsårsstart 2021 föreslås erbjudas ny skolplacering på 
Karlslundsskolan alternativ aktivt välja annan skola genom särskilt skolval.

2.1 Utveckling av Karby/Brottby

Fram till år 2030 antas befolkningen i Karby/Brottby med omnejd i åldern 1-16 år öka 
med 1 procent vilket motsvarar cirka 4 barn. Detta beror troligen på att de 200 
bostäder som är planerade i området enligt senaste bostadsbyggnadsprognosen 
(antagen i Kommunstyrelsen  2020-05-25) har trolig byggstart från 2024 och framåt.

Idag har Karbyskolan ett elevantal på cirka 300 elever och till höstterminen 2020 är 
det preliminära elevantalet 306. Om skolan skulle fortsätta att organiseras som en F-9 
enhet och elevantalet skulle följa samma mönster som befolkningsprognosen skulle 
det innebära att skolan har ungefär samma elevantal 2030 som idag.
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Data är hämtad från kommunens befolkningsprognos (BFP20)

År 2030 antas områdets folkbokförda;: 
1-5 åringar vara 196 st, en minskning med -9%
6-11 åringar vara 277 st, en ökning/minskning med 0% 
12-15 åringar vara 191 st, en ökning med 25%

I Karby väljer eleverna i åk F-5 i hög utsträckning sin hemskola, men från årskurs sex 
lämnar merparten skolan för andra grundskolor utanför Karby. För läsåret 19/20 
valde endast 46% (utifrån upptagningsområdet) att gå kvar i sin skola. Även om 100% 
hade valt Karbyskolan hade underlaget varit underdimensionerat för en hållbar 
bärkraftig högstadienehet. De elever som inte väljer sin hemskola går till lika delar 
andra skolor inom Vallentuna och skolor utanför kommunen, främst till Täby. 

2.2 Förväntade effekter av förslaget

Barn- och ungdomsförvaltningen sammanställde i maj 2020 en rapport som utifrån 
forskning och beprövad erfarenhet identifierade viktiga behov som en hållbar 
skolorganisation behöver möta. Nedan redogörs för vilka effekter ett gemensamt 
rektorsområde för Brottby och Karby förskola samt Karbyskolan förväntas kunna ge 
utifrån de behov som lyfts fram i tidigare rapport.

2.2.1 Att skapa förutsättningar för god kvalitet på 
undervisningen

Karby förskola och Karbyskolan har i tidigare skolorganisation tillhört samma 
rektorsområde. Innan förskolan övergick i en egen organisation startade rektor för 
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rektorsområdet upp ett utvecklingsarbete tillsammans med personal inom förskolan 
och skolan för att öka samverkan mellan verksamheterna och utveckla övergången 
mellan förskola och förskoleklass. Det nya förslaget på organisation möjliggör för 
denna samverkan att åter aktualiseras. 

Små högstadieskolor innebär att det är svårt att rekrytera behöriga lärare i alla ämnen 
och skapar sämre förutsättningar för enheten att vara en attraktiv arbetsgivare. Detta 
riskerar att leda till pedagogisk segregation vilket lyfts fram som ett hinder för att en 
hållbar skolorganisation i tidigare rapport. Karbyskolan har under många år haft 
utmaningar med rekrytering av lärare till högstadiet vilket har lett till att elever i åk 6-
9 har undervisats av obehöriga lärare i större omfattning än på andra skolor i 
kommunen vilket påverkar skolans möjligheter att skapa god kvalitet i 
undervisningen. Med få klasser på högstadiet finns inte heller lika goda 
förutsättningar till kollegialt lärande med kollegor som undervisar i samma ämnen 
eller årskurser som det finns på en skola med fler klasser i varje årskurs. Brist på 
kollegialt samarbete och lärande skapar både svårigheter för organisationen och 
minskar också attraktiviteten som arbetsgivare för behöriga lärare. Ytterligare 
svårigheter uppstår för en liten högstadieenhet vad gäller moderna språk som startar i 
årskurs 6. För elever på Karbyskolan har detta inneburit att eleverna i perioder fått 
resa in till centrala Vallentuna för att få undervisning vilket påverkar schemaläggning 
och organisering av elevernas undervisning i andra ämnen och förlänger elevernas 
skoldagar. 

2.2.2 Ett nära och tillgängligt pedagogiskt ledarskap

Ur såväl ett ekonomiskt hållbart perspektiv som ur ett pedagogiskt perspektiv är det 
en stor fördel om de två kommunala förskolorna i Karby/Brottby leds av samma 
rektor för en effektiv schemaläggning, mindre sårbarhet vid personalfrånvaro och för 
att förbättra möjligheten till kollegialt lärande. Dessa effekter blir ännu större om 
man kan samverka främst med fritids och förskoleklass i skolan. Samma positiva 
effekt på barns och elevers lärande och trygghet bedöms kunna ske i Karby 
rektorsområde som är beskrivet för Kårsta rektorsområde.

2.2.3 Hållbar kompetensförsörjning

Karbys högstadium har i nuvarande organisation svårt att skapa goda förutsättningar 
för kompetensförsörjning. Utifrån antal klasser på skolan är behovet och 
omfattningen av lärartjänster en utmaning att rekrytera till då flera av tjänsterna som 
behövs är för små för att bli attraktiva för sökande och kräver undervisning i fler 
ämnen än vad behörigheten säger för att kunna fylla upp tjänsten. Det kollegiala 
utbytet på högstadiet blir också mycket begränsat och skolan är beroende av ett 
tydligt utbyte med andra kommunala skolor vilket skapar utmaningar. En 
organisation som innebär F-5 på Karbyskolan kommer att underlätta gällande att inte 
behöva tillhandahålla lärare i moderna språk och i hemkunskap. En konsekvens av 
förslaget blir dock att behovet inom praktiska/estetiska ämnen påverkas och minskar 
på skolan vilket kan påverka de lärare som idag undervisar i dessa ämnen.
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Med den skolorganisation som föreslås skapas bättre förutsättningar för att attrahera, 
rekrytera, utveckla och behålla personal som har rätt kompetens utifrån olika åldrar 
och årskurser, såväl i Karby som i kommunen som helhet.

All personal, både lärare och förskollärare samt barnskötare och annan 
fritidspersonal kommer i det nya förslaget att ingå i ett större lokalt sammanhang som 
ger möjlighet till samverkan och kollegialt utbyte mellan skolformerna. Det ger fler 
utvecklingsmöjligheter, skapar lokal samhörighet samt en röd tråd mellan förskola 
och skola. Förskolans medarbetare kommer med det nya organisationsförslaget även 
fortsättningsvis att kunna ta del av övergripande satsningar inom förskolan i 
Vallentuna, såsom till exempel gemensam fortbildning och kompetensutveckling. 

2.2.4 Ekonomisk hållbarhet som leder till att resurser i 
största möjligaste mån gynnar elevernas 
kunskapsutveckling

Små undervisningsenheter med dålig beläggningsgrad och enparallellighet är lika 
kostnadskrävande som välfyllda klasser vilket innebär att en större del av skolpengen 
går till lokalkostnader, administrativa kostnader och skolledning än på större 
skolenheter. 

Om förskolan och skolan går ihop till en verksamhet så skapas gynnsammare 
förutsättningar för samverkan vid öppningar, stängningar och lov. Vid dessa tillfällen 
kan man samarbeta kring personal och det blir också lättare att tillgodose en bättre 
spridning av timmarna som erbjuds i omsorgsverksamheten.

Ytterligare en fördel med en större enhet är att tillgången till vikarier ökar och 
förutsättningarna att lösa perioder med höga sjuktal är större då man kan arbeta 
tillsammans samt att samutnyttja specialistfunktion såsom exempelvis vaktmästare.

3. Lindholmens rektorsområde 
Det nya rektorsområdet föreslås bestå av Lindholmens förskola samt Gustav Vasa 
skolan (F-5). Dessa verksamheter har tidigare ingått i samma rektorsområde med 
gemensam rektor. Förslaget innebär därmed en återgång till tidigare organisation 
med undantag för årskurs 6.

3.1 Utveckling av Lindholmen

Fram till år 2030 antas befolkningen i Lindholmen med omnejd i åldersspannet 1-16 
år öka med totalt 17 procent vilket motsvarar ca 95 barn. 6 av dem är i åldern 6-11 år.

Enligt senaste bostadsbyggnadsprognosen (antagen i KS 2020-05-25) planeras det för 
ca 600 nya bostäder i Lindholmen med omnejd varav ca 420 av dessa har trolig 
byggstart före år 2026. Gustav Vasa skolan har inte lokalkapacitet att möta 
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kommande befolkningsutveckling. En fortsatt utredning om skolkapacitet behöver 
därför genomföras så att tillgången till ändamålsenliga lokaler kan säkras.

Idag har Gustav Vasaskolan ett elevantal på ca 250 elever och till höstterminen 2020 
är det preliminära elevantalet 265. 

Data är hämtad från kommunens befolkningsprognos (BFP20)

År 2030 antas områdets folkbokförda: 
1-5 åringar vara 219 st, en ökning med 32%
6-11 åringar vara  262 st, en ökning med 2% 
12-15 åringar vara 171 st, en ökning med 27%%

Elever som har Lindholmen som upptagningsområde väljer i hög utsträckning sin 
hemskola i årskurs sex. De elever som väljer andra skolor än sin hänvisade väljer 
främst skolor inom Vallentuna kommun och de som väljer att lämna kommunen i 
årskurs sex väljer skolor i Täby kommun. Om organisationen förändras till en F-5 och 
antagandet om att elevströmmarna uppvisar liknande mönster betyder det att 
merparten av eleverna kommer välja skolor inom Vallentuna kommun.

3.2 Förväntade effekter av förslaget

Barn- och ungdomsförvaltningen sammanställde i maj 2020 en rapport som utifrån 
forskning och beprövad erfarenhet identifierade viktiga behov som en hållbar 
skolorganisation behöver möta. Nedan redogörs för vilka effekter ett gemensamt 
rektorsområde för Lindholmens förskola och Gustav Vasaskolan förväntas kunna ge 
utifrån de behov som lyfts fram i tidigare rapport. 
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3.2.1 Att skapa förutsättningar för god kvalitet på 
undervisningen 

Elevantalet i årskurs 6 på Gustav Vasa har varierat under de senaste sju åren med allt 
från inga elever till 25 vilket har försvårat planeringen för undervisning och 
tjänstefördelning inför varje nytt läsår. Osäkerheten och svårigheten att planera 
långsiktigt kring undervisningen för årskurs 6 innebär utmaningar för 
organisationen. Att på årlig basis behöva finna nya organisationslösningar och behöva 
rekrytera eller behöva begränsa skolans medarbetarantal skapar inte goda 
förutsättningar för att attrahera och behålla medarbetare.

Utifrån ett elevperspektiv bedöms elever i årskurs 6 få bättre pedagogiska 
förutsättningar i den föreslagna organisationen än i nuvarande F-6 organisation. 
Gustav Vasaskolan har idag stora utmaningar att organisera undervisning med god 
kvalitet i ämnen som endast sker från årskurs sex. Skolan har aldrig kunnat erbjuda 
undervisning i moderna språk på enheten utan eleverna har två gånger i veckan åkt 
till olika centrala skolor för språkundervisning. Detta påverkar schemaläggning och 
skolans möjlighet att planera och organisera övrig undervisning för eleverna som 
behöver utgå från elevernas resor till andra skolor. Ämnet hem- och 
konsumentkunskap som ingår i timplanen för årskurs sex skapar även det 
utmaningar då det kräver specialsalar för att ge goda förutsättningar för 
undervisningen. På en större enhet med fler klasser i åk 6-9 ges eleverna bättre 
förutsättningar till all undervisning de har rätt till.

3.2.2 Ett nära och tillgängligt pedagogiskt ledarskap 

För några år sedan skildes förskola och skola åt i hela Vallentuna kommun, den egna 
regin valde att göra lika för alla enheter då det upplevdes att förskolefrågor generellt 
kom i skymundan. Men i Lindholmen var det inte så, det fanns redan då en 
välfungerande förskoleverksamhet med ett gott samarbete och en röd tråd i 
övergången från förskola till förskoleklass och där förskolan hade kommit långt med 
utvecklingen av pedagogisk dokumentation och övrigt arbete utifrån förskolans 
läroplan. Arbetssättet för överlämning från förskola till förskoleklass som hade 
arbetats fram försvann delvis när verksamheterna skildes åt vilket har saknats och 
förslaget möjliggör en återgång.

Verksamheten hade också intentionen att förskollärare och lärare skulle besöka 
varandras verksamheter för att ta vara på olika arbetsmetoder och för att skolans 
lärare skulle ta del av vad förskolans barn hade för erfarenheter och förskolans lärare 
skulle se vad som förväntas av skolans elever. Det arbetet kan lättare återupptas i det 
nya förslaget på skolorganisation. 

3.2.3 Hållbar kompetensförsörjning

Det nya förslaget på skolorganisation ger större möjligheter till samverkan och 
kollegialt utbyte mellan skolformerna. Det ger fler lokala utvecklingsmöjligheter samt 
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bidrar till en röd tråd mellan förskola och skola. Förskolans medarbetare kommer 
med det nya organisationsförslaget även fortsättningsvis att kunna ta del av 
övergripande satsningar inom förskolan i Vallentuna, såsom till exempel gemensam 
fortbildning och kompetensutveckling. 

Både barnskötare och förskollärare behövs i de båda verksamheterna och om 
verksamheterna slås ihop till en enhet ökar möjligheten för medarbetare att få 
erfarenheter av arbete med barn i olika åldrar vilket också ger arbetsgivaren ökade 
möjligheter vid tjänstefördelning. 

3.2.4 Ekonomisk hållbarhet som leder till att resurser i 
största möjligaste mån gynnar elevernas 
kunskapsutveckling

Den skolpeng skolan har idag grundar sig i de skatteintäkter kommunen har och är 
vad verksamheterna har att förhålla sig till för att hålla en budget i balans. På Gustav 
Vasaskolan finns idag 246 elever fördelade på 11 klasser, det innebär ett snitt på dryga 
22 elever per klass. Men det finns plats för minst 25 elever i varje klass vilket är det 
optimala för att ha en budget i balans med allt som ingår i skolans verksamhet med 
lärare, fritidspersonal, skolledning, elevhälsan, administration, vaktmästeri, lokaler 
med mera. Genom en omfördelning av skolplatser enligt förslaget så skulle skolan 
kunna optimera användandet av lokaler och utnyttja de pedagogiska resurserna på 
högstadieskolorna optimalt vilket skulle minska kostnaderna för alla skolor. Även ett 
tätare samarbete mellan förskola och skola skapar möjligheter att verksamheterna 
kan samnyttja vikarier, personal på fritids och förskola samt övergripande personal, 
lokal och specialistfunktioner.

4. Centrala förskoleområdet 
Rektorsområdet föreslås består av Kantarellens förskola, Granåsa förskola, Ormsta 
förskola samt språkförskolan. I nuvarande organisation tillhör dessa förskolor två 
olika områden. Syftet med den nya indelningen är att skapa förutsättningar för ett 
mer nära ledarskap och en förbättra förutsättningarna för förskolorna att bedriva 
tätare samarbete. Kantarellen- och Granåsa förskola är geografiskt placerade i 
närområde till varandra vilket skapar förutsättningar för ett tätare samarbete kring 
personal-, vikarier- och barngrupp vilket i sin tur ger trygghet för både ordinarie 
personal och vikarier. En trygg personal- och barngrupp ger trygga vårdnadshavare 
och skapar förutsättning för en god pedagogisk utveckling. Rektorn på det centrala 
området har fyra förskolor varav samarbetet kan ske kontinuerligt mellan Ormsta-
språkförskolan och Kantarellen-Granåsa i förslag om nytt centralt område.

4.1 Utveckling av området

Vallentuna kommuns befolkningsprognoser är uppdelade i geografiska områden; 
västra Vallentuna, nordöstra Vallentuna, sydvästra Vallentuna etc. Ormsta förskola 
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tillhör nordöstra Vallentuna. Befolkningsutvecklingen i åldern 1-5 år i nordöstra 
Vallentuna beräknas öka med ca 32 procent fram till 2030. Detta motsvarar en 
ökning av totalt cirka 140 förskolebarn i ett område med kapacitet för ca 480 
förskoleplatser. Ökningen beror på de ca 2 000 bostäder som det enligt 
bostadsbyggnadsprognosen planeras för. I nordöstra området planeras det även för 
en ny förskola med plats för 100 barn till år 2023. Denna planeras byggas i Ormsta-
Stensta där det enligt bostadsbyggnadsprognosen ska byggas ca 300 bostäder fram till 
2030.

I västra Vallentuna, dit Granåsa- och Kantarellens förskola tillhör, förväntas samma 
befolkningsgrupp att minska med 3 procent. Detta på grund av att de flesta 
nybyggnationer av bostäder sker på den östra sidan av centrala Vallentuna. Dock 
ligger dessa områden geografiskt nära varandra så troligen följer inte antalet 
förskolebarn befolkningsprognosen i detta område. 

5. Södra förskoleområdet 
Rektorsområdet består av Haga förskola, Sjumilaskogens förskola och Katthults 
förskola. Haga förskola ligger i Hagaskolan, Sjumilaskogens förskola ligger i 
Bällstabergsskolan och Katthults förskola ligger bredvid Karlslundsskolan södra. 
Geografiskt sett finns utmaningar för samarbete mellan förskolorna men ett visst 
samarbete mellan förskolorna kan vara genomförbart, till exempel gemensamma 
vikarier. Då alla tre förskolor ligger i nära anslutning till skolor finns även möjlighet 
till gemensamma vikarier. Fördelar med att dessa förskolor ingår i samma 
rektorsområde är att de har liknande utmaningar. Förskolans rektor kan utforma 
verksamheterna utifrån snarlika förutsättningar - skola och förskola i 
samma/närliggande lokal. 

5.1 Utveckling av området

Enligt befolkningsprognosens områden så tillhör Haga förskola nordöstra Vallentuna 
och Sjumila- och Katthults förskola tillhör sydvästra Vallentuna. I sydvästra 
Vallentuna finns det totalt cirka 800 förskoleplatser och i detta område förväntas 
befolkningen som är 1-5 år att minska med 8 procent vilket motsvarar cirka 55 
förskolebarn.

6. Förväntade effekter av förslaget för 
förskolans organisation
Barn- och ungdomsförvaltningen sammanställde i maj 2020 en rapport som utifrån 
forskning och beprövad erfarenhet identifierade viktiga behov som en hållbar 
skolorganisation behöver möta. Nedan redogörs för vilka effekter en ny organisering 
av förskolan förväntas kunna ge utifrån de behov som lyfts fram i tidigare rapport.  
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Organisationsförslaget skapar förutsättningar för god kvalitet på undervisningen och 
ett nära tillgängligt pedagogiskt ledarskap. Utifrån områdets storlek och geografiska 
lokalisering förbättras förutsättningarna för en hållbar kompetensförsörjning då 
samma rektor styr över utvecklingen på de berörda enheterna. 

Även i en ny organisation måste förskolans specifika frågor för utveckling och kvalitet 
organiseras ges tillräckligt utrymme. Detta genom att skapa gemensamma mötesfora 
för samtliga rektorer med ansvar för skolformen. 

6.1 Ekonomisk hållbarhet som leder till att resurser i 
största möjligaste mån gynnar elevernas 
kunskapsutveckling

I det organisationsförslag som föreslås skapas det två jämnstora och mer geografiskt 
samlade nya förskoleområden. Organisatoriskt finns det flera fördelar med att 
enheter som ligger geografiskt nära leds av samma rektor. Möjligheterna att flytta 
personal vid sjukdom, VAB eller semester förbättras och då kan vikarietillsättning i 
onödan undvikas. Samarbete kring öppning och stängning kommer kunna 
intensifieras och bli en naturlig del av de nya områdena. Att områden är jämnstora 
skapar en trygg balans mellan områdena vilket möjliggör för stabila enheter på sikt 
som bidrar lika mycket till lokal, ledning och administration. 

7. Alternativa förslag till ny organisation
På barn och ungdomsnämndens sammanträde den 19 maj 2020 presenterade barn- 
och ungdomsförvaltningen ytterligare två förslag till organisering. Dessa förslag 
innebar i korthet;

Förslag ett: att skolorna ovan skulle organiseras som F-3 verksamheter med 
tillhörande förskola 

Förslag tre: att Kårsta skola samt förskola och Karbyskolan tillhör samma 
rektorsområde. Karby och Brottby förskola tillhör de två renodlade 
förskolerektorsområdena. Lindholmens rektorsområde organiseras enligt förslag 
ovan. 

Ur ett ekonomiskt perspektiv är förslag ett mest gynnsamt. Dels så innebär det 
möjlighet till större lokaleffektiviseringar. Behov av ny skola i Lindholmen skulle inte 
längre föreligga. Det skulle även skapa större bärkraft i de centralt belägna skolorna 
då deras lediga kapacitet skulle minska. 

Förlaget skulle dock innebära att elever redan från årskurs 4 skulle få resa till skola 
längre från hemmet. Lindholmen är dessutom ett område där det, utifrån 
bostadsbyggnadsprognos, i tillväxt så det borde således finnas goda förutsättningar 
att fylla en tvåparallellig verksamhet ända upp till årskurs 5. 
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I alternativ tre så möjliggörs en större kontinuitet i ledarskapet för förskolorna i 
Karby och Brottby. Alternativet innebär dock betydligt större rektorsområden vilket 
innebär svårigheter med ett nära ledarskap och tillgängligt ledarskap.

8. Kartor över skolorganisation

8.1 Nuvarande organisation
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8.2 Karta organisation alternativ 2
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9. Elevantal över tid

9.1 Kårsta skola och Kårsta förskola

Kårsta skola 2019/2020 2020/2021

F 15 20

1 18 16

2 20 18

3 20 19

4 13 20

5 14 12

6 8 10

F-3 73 73

F-5 100 105

6-9 8 10

Totalt 108 115
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Kårsta förskola Lägsta 2020 Högsta 2020

Barnantal 54 72

9.2 Karbyskolan, Brottby och Karby förskola

Karbyskolan 2019/2020 2020/2021

F 35 44

1 45 35

2 49 42

3 33 47

4 28 30

5 38 24

6 15 37

7 20 14

8 10 23

9 38 10

F-3 228 168

6-9 83 84

7-9 68 47

Totalt 311 306

Förskolor Lägsta 2020 Högsta 2020

Karby 68 76

Brottby 56 60
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9.3 Gustav Vasaskolan och Lindholmens förskola

Gustav Vasaskolan 2019/2020 2020/2021

F 35 49

1 40 35

2 37 43

3 41 38

4 39 39

5 35 37

6 22 25

F-3 153 165

F-5 227 241

6-9 22 25

Totalt 249 266

Lindholmens fsk Lägsta 2020 Högsta 2020

Barnantal 98 128


