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Svar på frågor angående Gustavvasaskolans organisation vid 
allmänhetens frågestund 
 
Henrik Abelin har till kommunfullmäktiges sammanträde den 27 januari 
2020 inkommit med ett antal frågor gällande Gustavvasaskolans 
organisering vilka redovisas nedan. 
 

1. Vilka alternativ till ovanstående förslag har utretts och hur har 
man värderat dessa (använda gamla Bukettens lokaler, idrott 
för de äldre barnen i annan skola än GVS, komplettera med fler 
temporära moduler etc)? 
  

2. Enligt lokalresursplanen planeras en ny skola och förskola i 
Lindholmen till 2025. Hur konkreta är dessa planer och vilka 
förberedande arbeten har skett hittills?  

 
3. Hur rimmar denna satsning med att nu minska utbudet till F-5? 

 
4. Det finns en uppenbar risk att föräldrar som vill att deras barn 

skall gå hela mellanstadiet i samma skola flyttar sina barn 
redan inför 4:an och att GVS blir en lågstadieskola. Är detta 
kommunens plan?  

 
5. Vad är bakgrunden till att GVS beslutats tillhöra 

Hjälmstaskolan istället för Hagaskolan som ligger närmast och 
skulle ge den säkraste cykelvägen? 

 
6. Hur har den förestående ombyggnaden av Hjälmstaskolans kök 

inverkat på ovanstående beslut? 
 

7. Kommer föräldrarna ges möjlighet att välja skola även inför 
sjätte klass i om förslaget blir verklighet? 
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Bakgrund 
 
Barn- och ungdomsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att se över 
hur skolorna organiseras och nyttjar sina lokaler på bästa sätt för att 
säkerställa att resurser används på bästa sätt. 
 
Idag är Vallentuna kommuns skolenheter indelade i F-9 och F-6 enheter. 
De kommunala skolor som är F-6 enheter är Karlbergsskolan, Gustav 
Vasaskolan och Kårstaskolan. Elevunderlaget i årskurs 6 har växlat 
kraftigt under ett antal år, främst på ovan nämnda skolenheter men även 
på Karbyskolan. Växlande elevunderlag medför både administrativa, 
organisatoriska och pedagogiska utmaningar. Anledningen till att elever 
väljer andra skolor till årskurs 6, istället för till år 7 beror bland annat på 
att friskolor inom och utanför kommunen har 6-9 indelning. 
 
Elevunderlaget i årskurs 6 har växlat kraftigt under ett antal år, främst 
på ovan nämnda skolenheter men även på Karbyskolan. Växlande 
elevunderlag medför både administrativa, organisatoriska och 
pedagogiska utmaningar. 
 
Mot bakgrund av ovanstående fick Barn- och ungdomsnämnden 
förslaget om F-5 organisation presenterat för sig och har haft att ta 
ställning till huruvida förslaget skall genomföras eller ej. 
 
Förslaget om F-5 organisation 
 
Vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 17 december 2019 
presenterades ett förslag om F-5 organisation där ett antal fördelar 
respektive nackdelar presenterades för nämnden. 
 
Nackdelarna med förslaget om F-5 organisation var bland annat att det 
inte ställdes mot några alternativa lösningar och det förföll otydligt vart 
eleverna i årskurs 6 skulle komma att hänvisas vid ett genomförande. 
Vidare saknades även en analys av förslagets effekt gällande säker 
skolväg för de berörda eleverna. 
 
Mot bakgrund av ovanstående beslutade nämnden att återremittera 
ärendet till förvaltningen med motiveringen att det behöver tas ett större 
grepp om hur skolorna ska organiseras för framtiden och att det förslaget 
behöver presenteras i god tid innan dess genomförande. 
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Barn- och ungdomsförvaltningen har nu fått i uppdrag att utreda frågan 
under våren och redovisa ett förslag vid nämndes sammanträde i april 
2020. 
 
Det kommande förslaget ska ha en bred ansats med ett långsiktigt 
perspektiv där olika alternativ till organisation för samtliga skolor i 
kommunen ska kunna ställas mot varandra med dess fördelar respektive 
nackdelar. 
 
Det finns ingen plan från nämndens sida att göra Gustavvasaskolan till 
en lågstadieskola. Nämnden noterar snarare att elevunderlaget i skolans 
upptagningsområde kommer att öka på lång sikt. Vilket snarare kommer 
innebära motsatsen. Det är därmed inte uteslutet att elevunderlaget i 
vissa årskurser tillfälligt kommer att minska, vilket såväl skolan som 
Barn- och ungdomsnämnden behöver arbeta fram en plan för att 
hantera. 
 
Planerna för en ny skola i området befinner sig i ett tidigt stadium och 
kommer att konkretiseras och utredas under de kommande åren. Det 
tidigare förslaget om F-5 organisation var inte avhängt de 
investeringarna som gjorts och kommer att göras i Hjälmstaskolans kök. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johan Skog (M) 
Ordförande Barn- och ungdomsnämnden 


