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medborgare och organisationer om förslaget Skolhusplan 2030: 

 237 inkomna synpunkter via e-tjänst 
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 1 medborgarförslag som lämnades i samband med Kommunfullmäktige 

den 19 oktober 

Information om ändringar i text utifrån GDPR och övrig redigering 

 Personuppgifter i form av efternamn, e-postadresser m.m. har raderats 

från denna sammanställning. Även synpunkter som innehåller 

kränkningar mot namngivna personer har raderats. 

 Bifogade filer via e-tjänsten har kopierats och infogats som text i 

sammanställningen. 

Synpunkter inskickade via e-tjänst 

2020-08-27 10:48:55 

Tycker det är en otroligt dum ide att tänka tanken på att ha storskolor när vi har så 
många fina små skolor som är ett betydligt bättre alternativ för barn. 

2020-09-01 18:27:08 

I det stora hela låter det bra.  Förstår inte varför man inte ökar storleken på 
Jernvallskolan istället för Murgårdskolan.  

Kommer man då laga din egen mat på varje skola?  

Vad gör vi med elever som behöver mindre ställen? 

Det kommer att behövas flera resurspersoner i skolan . När alla trycks ihop. 

Stora matsalar. 

2020-09-01 18:29:39 

Satsa mer på pengar på mindre skolor i ytterområderna! Det här med storskola kan ni  
strunta i! Om det blir en ny pandemi, hur har ni tänkt då? Ni kan ju inte lösa det 
problemet nu. 

2020-09-01 18:29:55 

Jag säger nej! Tänk på alla som har det jobbigt med större skolor och fler barn, kommer 
att bidra till mer psykisk ohälsa för barnen. Låt barnen ha sin trygghet på sina 
nuvarande och mindre skolor kvar! 

2020-09-01 18:31:26 

Vi vill inte ha en storskalig skola. En majoritet av forskning synliggör en tydlig försämring 
när det kommer till studieresultat i större skolor. Den psykosociala arbetsmiljön 
påverkas negativt och med tanke på hur stor del som ej uppnår gymnasiekompetens de 
senare 10 åren borde vara ett tydligt bevis på att större inte är bättre! 



2020-09-01 18:34:48 

Vill ha en folkomröstning angående skolhusplanen. 

2020-09-01 18:35:11 

Jag tycker detta är riktigt dåligt. Man väljer Årsunda så barnen ska få en lugn och trygg 
uppväxt (jag är uppvuxen i Andersberg). 

Skolan i Årsunda är fantastiskt bra. Här är barnen trygga och föräldrarna känner både 
varandra samt personalen på skolan. 

En för stor skola skapar mer anonymitet och mer stress anser jag. 

Därför borde detta förslag skrotas! Behåll skolan i Årsunda! 

2020-09-01 18:35:56 

Undrar vad kostnaden för ökad fritidstid är budgeterade till? Idag går många barn hem 
själv pga närheten till skola i samma område som dem bor men många kommer i 
framtiden inte ha den möjligheten utan behöva vara kvar på fritids till föräldrar kan 
hämta 

2020-09-01 18:38:33 

Finns nog ingenting positivt ur barnens perspektiv med det här bygget. Jag ser endast 
ekonomiska fördelar för de högre uppsatta som redan är högavlönade, medan barnen 
är de som kommer drabbas negativt. Ironiskt nog så kommer DET i sin tur att kosta 
kosta samhället och kommunen mer i slutändan. Tänk om - tänk rätt! 

2020-09-01 18:39:10 

Bedrövligt att ni vill lägga ner skolan i jäderfors, en mindre skola med närhet till natur 
och en trygghet för byns föräldrar. Helt obegripligt. Har själv gått i skolan i jäderfors och 
hade planerat att min nu 2 åriga son också skulle gå där sedan. Men vad ska han nu 
behöva göra? Ta lokalbussen till järbo eller Sandviken som 7åring? Vad är de för jävla 
dumheter. 

2020-09-01 18:39:16 

Jag är själv lärare idag! Jag lägger stor vikt vid att lära känna eleven och få en god 
relation till eleven! Jag anpassar mitt arbete så gott jag kan till varje individs behov 
(alltså, efter VARJE! Behöver en elev extra tid, extra svåra uppgifter för att utmanas, 
lättare uppgifter, sitta ensam ett tag, få andra anpassningar i skolan för att eleven ska 
trivas och utvecklas för att sedan kunna nå målen). 

1. Vem vill jobba i en skola med överdrivet antal elever? 

2. Hur ska eleverna känna trygghet? 

3. Hur ska vi lärare hinna och kunna få en relation till alla elever?  

4. När ska ni fatta att det inte handlar om pengar, miljö mm. Det handlar bara om 
eleverna och deras trygghet, relationer, värdegrunden som vi lärare grundar deras 
vardag med!!! 

2020-09-01 18:40:39 

Att utplåna byarna är fruktansvärt. Låt våra byskolor vara kvar. Vart har barnfokuset 
tagit vägen i skolhusplanen trycka ihop alla i stora skolor och förskolor barn med 
diagnoser och även barn utan diagnos behöver små grupper inte jätteklasser där ingen 
syns eller hörs. Barnen får jätte långa dagar hemifrån inte bara skoldagen utan med 
buss mer än 30minuter och i många fall mycket mer än så till och från skolan. Jag 
hoppas verkligen detta inte blir av för jag är då helt säker på att det inte finns lärare eller 
förskollärare som vill jobba utifrån detta. Våra barn är vår framtid och 
sandvikenskommun måste någon gång förstå att Kunskapsverksamhet kostar pengar 
och måste få kosta om man ska ha en bra verksamhet. Okej jag kan förstå att det är 
dyrt att ha alla byskolor igång men vad kostar det att laga alla dessa barn i vuxen ålder 
och hur många kommer att fara illa när mobbingen ökar lavinartat i dessa jätteskolor. 

2020-09-01 18:42:14 

Avstyr denna oerhört otäcka planering 



2020-09-01 18:45:47 

Så jädra dumt. Rapport på rapport, från hela världen, visar på att barn som går i 
småskolor får en bättre utbildning och blir tryggare som personer i vuxen ålder. Men 
Sandvikens kommun gör som Sandvikens kommun alltid gjort med alla jädra påfund- 
tvärtom. Om det är för att jävlar med sina invånare eller om dom bara är så otroligt 
korkade kan ingen vet. Men fortsätt köra kommunen i botten och fortsätt få våran 
framtid att må sämre, i värsta fall ta livet av sig, i bästa fall flyttar till kommuner som 
värderar människovärdet högre. Man ska göra det man är bra på och det är ni jävligt 
bra på. Förvånande idioter som inte kan se fakta om det ens ramlar i huvudet på er. 

Tacksam mina barn snart är förbi skolåldern, lider med de kommande. 

2020-09-01 18:47:57 

Helt ok 

2020-09-01 18:48:53 

Det här är nog den sämsta idén som jag hört om...landsbygden kommer att bli mer och 
mer bortglömd..i stort sett alla barnfamiljer jag känner har medvetet valt att bosätta sig 
på landet just för att kunna ge barnen en trygg,lugn och fantastiskt möjlighet till att bli 
sedd på sin skola... Sandviken kommun får räkna med att nyinflyttade kommer reagera 
starkt på att det inte ens finns en skola i de byar de kanske hade velat välja att bosätta 
sig i...ni pratar om  att alla ska integreras i större utsträckning och det köper jag inte 
heller... Mobbning, trakasserier, hårdare klimat,mindre trygghet i vardagen befarar 
jag..de problem ni upplever idag kanske i viss mån förbättras men tro mig nya problem 
kommer uppstå, jag vet att många redan pratar om att lämna Sandvikens kommun som 
hemort om detta genomförs då vi hellre bor där barnen kan få en chans att lära känna 
de som går på samma skola samt att inte behöva bli bussade ifrån sin hemort... håller 
tummarna stenhårt att det blir ramaskri och att många som har något att säga till om är 
emot detta 

2020-09-01 18:51:38 

Jag blir rädd för mina barns framtid, livrädd. Kan inte för mitt liv förstå hur man kan ta 
bort en massa små, utvecklande, bra och fullt fungerande skolor när problemet är 
platsbrist!?!? Det går inte ihop nånstans. 

2020-09-01 18:51:48 

Det är så urbotat dumt så det finns inga ord att beskriva det! 

Gör om gör rätt, satsa på skolorna i ytterområderna! 

2020-09-01 18:54:06 

Bra förslag för att minska den dyra segregationen! Jag önskar att skolhusplanen är mer 
långsiktig så att pengarna kan läggas på eleverna framöver snarare än bygga om och 
bygga om för att passa kortsiktiga behov. 

2020-09-01 18:55:49 

Skit. Sluta lägg ner byskolorna. Överallt i Sverige där man provat storskolor har det 
misslyckats. Varför ska vi ens försöka? Tänk för i helvete på barnen som redan har 
svårt att hantera småskolorna. 

2020-09-01 19:01:33 

Jag tycker det är mycket tråkigt att stora skoler ska vara de alternativen som finns.  

Många barn har svårt att göra sig hörd, sedd och uppmärksammade redan idag - dessa 
elever kommer försvinna ännu mer idag. 

Jag ser även risker med att övergrepp, mobbning och utanförskap kommer öka då det 
blir lättare för förövare att dölja sina dåliga ageranden för lärare och övrig personal. 

I storstäderna där större skolor finns idag upplevs (enligt rapporter i media) problemen 
större, segregationen tydligare och utanförskapet direkt livsavgörande i högre grad. 

Nej till större skolor, ja till mindre skolor med högre kvalitet - vår framtid måste få kosta! 

2020-09-01 19:02:57 

På nittiotalet gjorde man exakt samma sak som ni gör nu.alla ställen runt södertälje blev 
forslade till södertäljes skolor.även då skyllde man på integrationen.samma urusla 
ursäkt som ni gör nu.INGET barn syns i en stor klass.tror ni verkligen i er vildaste 



fantasi att det är så?så ni menar att barnen ska vara lärare till dom som integreras?och 
förlora sin skoltid??för det är väl så ni tänker eller hur?men det är naturligtvis ett offer 
man får göra?enligt mig är ni verkliga rasister som ens överväger det här.det är såna 
som ni som SKAPAR rasism genom att skylla på integration.för vilka får skulden?när 
byarna dör ut?sporthallar,bibliotek läggs ner?allt för att uppenbarligen kan inte elever 
INOM sandviken åka ut till skolorna utanför?har ni ens frågat i sandviken vad dom 
tycker??eller struntade ni i det?eftersom skolorna finns där utanför redan?urbanisering 
är fruktansvärt omodernt men tydligen senaste modet i sandviken?tala om sanningen 
istället att ekonomin är usel i sandviken.svälj stoltheten och erkänn att ni inte klarar 
ekonomin istället.att ni misslyckats.inte förrän då kan vi arbeta tillsammans för ett bättre 
sandviken!! 

2020-09-01 19:09:42 

Jag blir så förbannad och ledsen över det jag läst angående skolhusplan. Tvinga in barn 
som ej kan tala för sig själv i något experiment om segrationer. De politiker som är för 
denna plan har inte tänkt på hur de berövar barnens trygghet och att alla barn ej är lika. 
Vissa barn behöver verkligen få ha sin lilla klass för att kunna utvecklas  och kunna 
lyckas framåt i livet. Men allt snack om segrationer får mig att vilja spy. Det är en sak 
vuxna borde ta och inte barnen. Även snack om trygghet, när kände sig ett barn tryggt i 
en större grupp än i en mindre? Denna plan är bara skit rent ut sagt och massa fina ord 
som ska låta bra. Människor flyttar utanför smeten av många anledningar och de flesta 
föräldrar har sina barns bästa i första tanke. Men man blir så straffad och det sjuka med 
straffet är att våra stackars barn är de som får anpassa sig och kastas runt,det är 
barnen ni straffar. Om nu segrationer är så viktiga att få fram så kan ni politiker utföra 
det själva personligen i erat arbete eller fritid utan att dra in oskyldiga barn utan röst i 
skiten. Först stänger ni ner ett fungerande dagis och barnen blir flyttad till en opersonlig 
Barack i smeten,väl där påbörjar det ett rent helvete för min dotter. Hon har svårt att 
konsentrera sig och får raseriutbrott för att det blir för mycket för henne,för stor klass 
och understimuli var det som skedde på denna förskola. När hon blir flyttad till byns 
skola förändras allt, det är mindre klass och de jobbar mycket med natur så de får all 
stimuli de behöver. Från förskoletid till byns skola ser jag en stor skillnad på min dotter. 
Hon är stark, hon tror på sig själv och kan ordet nej samt stå upp för andra och sig själv. 
Denna resa vart av tack vare byns trygga skola och skolledning. Stänger ni ner en 
fungerande och trygg plats för våra barn har ni inte mycket vett i huvudet. Gör om och 
gör rätt. 

2020-09-01 19:14:03 

Jag tycker det är väldigt både synd och konstigt resonerat att mindre och väl 
fungerande skolor såsom västanbyskolan och jernvallenskolan stängs enligt förslaget. 
Skolor där man lyckats väl. Tycker även att för mycket fokus ligger på att "alla ska få 
godkänt" det klart alla ska få godkänt, men fokus borde vara "varje elev ska få möjlighet 
att utvecklas maximalt". Som fokus ligger nu kommer elever att få svårt att nå längre än 
godkänt, hur bra blir det? 

2020-09-01 19:20:26 

Hur kommer landsbygden att överleva, när byskolorna läggs ned? Var är 
barnperspektivet i detta? Enligt mitt tycke och även vad jag har läst forskning om är 
storskolor är inte bra för någon, särskilt inte för barn som behöver extra stöd för att 
kunna utvecklas och lära sig utifrån sina  förutsättningar... &#10084;&#65039; Jag ser 
bl.a. en grogrund för mobbning, utanförskap, elever som försvinner i mängden, elever 
som har ångest och hade behövt det lilla trygga i mindre grupper och mindre skolor som 
mår dåligt istället för att få blomma ut &#10084;&#65039; Utvecklingen som denna 
kommun nu gör med alla besparingar inom skola och förskola, det dras ned på personal 
även RESURSER gör mig så arg, SÅ ARG! Jag kan fortsätta skriva så mycket men jag 
sätter punkt här. Summan av kardemumman är att jag vill ge ALLA barn förutsättningar 
att lyckas och må bra utifrån sina behov och förutsättningar &#10084;&#65039; snälla 
ge barnen den chansen, de är vår framtid och förtjänar att må bra och utvecklas till 
trygga vuxna med en bra utbildning i grunden &#10084;&#65039; Mvh orolig mamma 
och förskollärare &#10084;&#65039; 

2020-09-01 19:20:53 

Tycker det är bedrövligt att en tänka stor skola. Vi flyttade till landet för jag vill inte ha 
mina barn i stan. Alla barna kommer bli osynliga Ingen känner dom eller vet vilka dom 
är. På våran skola veta alla vilken Stina är. Känner mig jätte trygg med detta. Man får 
nog flytta till någon annan ort. Så jävla dåligt rent ut sagt. 



2020-09-01 19:25:54 

Min äldsta son fick byta till en samlad skola i Gävle från Brynäs skolan. Både han och 
jag upplevde att det blev en kraftig försämring. Det låter bra med att man har mer medel 
att lägga på eleverna men verkligheten ser det ju inte så ut.  

Vi är många barn i byarna som behöver förskola och lågstadie skolorna. Inte rimligt att 
sätta en 5 åring på en buss. Stå vänta på en buss på vintern. 

2020-09-01 19:26:28 

Bättre med flera skolor som nuvarande så att dt ej blir för stora grupper grupperingar. 
Bättre för barnen/ungdomarna å även lärarna  

Integrationen blir även bättre att dela upp å blanda  på olika skolor 

2020-09-01 19:27:28 

Tycker inte det låter som en bra och ogenomtänkt plan! 

Det finns massor av barn som inte mår bra och inte klarar av stora skolor och mycket 
elever! 

Många av de barn som är utsatta av olika anledningar bla mobbning, blir utsatta efter 
skolans slut, när dom är på väg från skolan! Vem har koll på vad som händer när fler 
klasser/barn slutar omkring samma tid och ska ta sig hem??? 

Oroliga hälsningar från en förälder 

2020-09-01 19:27:35 

Tycker också att det är pinsamt att ni låter oss säga vad vi tycker och sedan bryr ni er 
alla fall inte om vad vi föräldrar vill. Tur vi sökt till Gävle så slipper vi detta elände. Mitt 
barn är då för gammal och det är jag så tacksam för. Västanbyns skola är bäst, så låt 
den vara och bygg ut den istället. 

2020-09-01 19:29:03 

Detta är verkligen inte en bra idé att utöka barn och ungdomars klasser! Vem mår bra 
av större klasser? Barn med särskilda behov? Vart hamnar dom... bygg en helt ny skola 
för dessa ?nya? medborgare, för tyvärr mår inte Sandviken och våra unga  bra av 
dessa kulturkrockar, verkligen inte främlingsfientlig, men nu får det fasen vara nog! Vi 
måste tänka på våra barn och unga och de ska känna sig trygg i skolan och även till 
och från skolan. Tänk till nu Sandviken! 

2020-09-01 19:30:27 

Det ska absolut inte bli någon sammanslagning av grundskolor. Er plan att skapa 
"Storskolor" är grotesk och kommer drabba era väljares familjer hårt och att ignorera sin 
väljarbas kommer nog visa sig slå tillbaka med brutal kraft nästa val.  

Det är också fullständigt vansinne att tro att storskolor på gymnasienivå ska fungera. Ni 
som tar ett sådant beslut är personligen ansvariga för varje elev som drabbas av 
misshandel, mobbing och psykisk ohälsa som annars kunde ha uppsnappats och 
förhindrats på en mindre skola. När detta sker ska ansvar utkrävas. Återinförandet av 
tjänstemannaansvar kan inte komma snart nog. 

Problemen vi har i landets skolor löser ni genom att sätta ned foten mot regeringens 
invandringsnivåer och vägra ta emot fler än vad vår infrastruktur klarar av utan 
fundamentala ombyggnationer och försämringar för den befintliga befolkningen. Kräv av 
rektorer och lärare att de faktiskt tar tag i problematiska elever och relegera dem vid 
överträdelser. Inga undantag och ingen pardon, eller "saft & bulle" retorik som 
bevisligen inte fungerar. 

Befolkningen utanför stadskärnan är trött på er ignorans och kokar inombords. Det är 
dags att satsa på landsbygden och tillföra syre, inte strypa den till en långsam död. Ge 
resurser till skolorna på landsbygden. Låt dem bygga ut och ta hand om eleverna och 
familjerna som valt att bo som de gör av en anledning...eller ignorera oss och ta den 
bittra konsekvensen när valdagen kommer. 

Göd inte politikerföraktet över bristningsgränsen, lyssna på den befolkning ni faktiskt 
företräder. Det är er uppgift och er betalda skyldighet att utföra folkets vilja och detta är 
inte vad folket vill. 



2020-09-01 19:42:21 

Anser att det är bättre med små skolor som ligger nära hemmet. Bra för barn och 
ungdomar att ha nära och kunna gå/cykla samt att det är tryggare med mindre skolor. 
Oftast slutar dom tidigare än 12 år på fritids om det är nära hem, då sparar man in på 
behov av fritids.  

Viktigt att fortsatt ha platser med yrkesutbildning i gymnasiet då inte alla vill/kan studera 
på högskolan. Med tanke på brist av personal inom barnomsorg borde även barn och 
fritid programmet erbjudas. Vi borde värna om att så många som möjligt väljer att 
studera i Sandviken. 

2020-09-01 19:46:25 

Bryta segregationen tolkar jag mest som att göra det sämre för duktiga elever för att 
hjälpa de svagare, men det är väl lite vad som är meningen antar jag. 

2020-09-01 19:58:36 

Hej! 

Vart ska man ens börja? Att använda barnen som ett experiment för att råda bot på 
segregationen?! Är inte det ERAT jobb som politiker att jobba med det? Om det är så 
roligt med ett mångkulturellt samhälle varför bor då inte ni politiker i dessa områden? Ni 
själva bor i trygga medelklassområden. Ni använder ofta order ?trygghet? när ni 
presenterar erat förslag ang skolhusplanen, ni ska veta att trygghet är det sista barnen 
kommer få i dessa stora skolor. Massa barn kommer leda till grupperingar och mer 
mobbing, det finns forskning som visar att mer mobbing uppstår när det blir fler barn 
och större skolor.  

Vi som bor i västanbyn/östanbyn/Högbo vi vill ha västanbyn skolan kvar så våra barn 
kan få en trygg uppväxt och cykla tillsammans till sin skola. ALLA vi som bor i dessa 
områden kommer bli tvungna att skjutsa våra barn JÄMT till och från skolan, miljötänket 
där?  
Snälla tänk på våra barn och framtiden! Jag säger som flera av mina vänner, tanken på 
att flytta ifrån Sandviken har aldrig varit mer verklig nu. 

Tack för mig! 

/ en ledsen och arg mamma 

2020-09-01 20:13:18 

Jag tror att all föräldrar vill ha sin barn i en mindre skola som både är lugnare och 
tryggare där barnen är individer och inte bara en i mängden. Pratet om segregation får 
mig att häpna när politikerna totalt misslyckats och nu försöker reparera skadan på 
bekostnad av våra barns utbildning och trygghet. Så går detta förslag igenom går det 
emot varenda barnfamilj i regionen men det skiter väl politikerna i bara dom kan spara 
en krona 

2020-09-01 20:14:45 

En total katastrof. 

Storskolor har aldrig fungerat bra.  

Vi har satt våran son i en liten skola då han inte klarar av stora grupper och mycket 
barn.  

Hur ska ni säkerställa att han kan fortsätta må bra i skolan för det kommer han absolut 
inte göra på en storskola?  

All forskning visar att barn mår bra nära naturen och i små grupper. 

2020-09-01 20:15:47 

Gällande Jäderfors skola så vill man ogärna att denna lägga ned. 

Åk DIT och träffa elever och lärare! Se själva vad en liten skola ger den lilla individen. 

Trygghet i en lugn miljö med massor av stöd. 

Här blir alla sedda. Här tar barnen hand om varandra. 

Vår son började i förskoleklass för 2 veckor sedan. Jag är en av de föräldrarna som fick 
vara med hela dagen för sonen tycker det nya är lite läskigt. 

Jag blev rörd fler gånger under dagen när jag såg hur fina de är mot varandra.  



Hade vi hamnat på ett så kallad storskola vet jag inte HUR lång tid det hade dröjt innan 
han hade känt sig trygg. 

Ta inte bort tryggheten för barnen och gemenskapen för byn. 

Rädda de små samhällena i samma veva. 

Det är inte bra för någon att tränga ihop hundratals elever. 

Sveriges skolor behöver SE barnen och ge dem utbildning.  

Jag förstår problematiken med segregation men nog finns det en bättre lösning än att 
bara skjutsa ihop alla på färre ställen??? 

2020-09-01 20:18:57 

Tycker inte om idén om att stänga små väl fungerande trygga skolor för att ersätta med 
stora (och i mitt tycke skrämmande och opersonliga) jätteskolor 

2020-09-01 20:20:59 

Jobbar som lärare i lågstadiet och ser med fasa på detta eländiga förslag. Varför inte 
låta pedagoger få ta del och vara en del i planeringen. Det är ändå vi som ska jobba i 
den. Nej... Gör om och gör rätt. Tre stora grundskolor kommer Inte gynna Sandviken. 
Snarare tvärs om. Tänk mer på barnen, personalen och miljön! 

2020-09-01 20:24:44 

Hej! Det är en väldigt dålig plan för alla barn och ungdomar som bor ute på 
landsbygden, min dotter som är 14 månader har precis börjat förskolan här i åshammar 
med 9 andra barn och redan från första dagen känt sig trygg, jag också som förälder 
eftersom att det är en liten förskola, det har också känts skönt att när hon börjar i skolan 
att kunna få gå på den platsen hon känner sig trygg på istället för en stor skola med en 
massa barn, kunna få möjlighet att gå på en mindre skola, där hon skulle slippa ta 
bussen till skolan. Jag tycker inte att denna plan är en bra idé, speciellt inte för barn 
som behöver mindre skolor för att känna sig trygg, eller inte är trygg med att åka buss 
till skolan.  

Ha kvar skolorna ute på landsbygden! 

2020-09-01 20:35:52 

Tittar man bara på lokalerna? Det viktigaste är den mänskliga kontakten i skolan så jag 
hoppas att lokaler/personal går hand i hand. Jag tror att skolhusplanen är ett bra 
alternativ för integrationen men det kräver också mer personalresurser. Bara bra lokaler 
ger inte en bra skola. 

2020-09-01 20:41:23 

Nej, bara nej! 

Jag betalar skatt i denna kommun och jag har aktivt valt att bosätta mig i närheten av en 
mindre skola just så att min son ska kunna växa upp i en trygg och lugn miljö! 

Att detta ens är ett förslag under dessa pandemitider är helt åt helvete galet! 

Landsbygden ska leva och det måste väl ändå vara en prioritet att rusta upp befintliga 
och fungerande skolor innan man ens tänker tanken att slänga ut massa pengar på att 
bygga nytt?! 

Vad tycker folket som bor i närheten av dessa tänkta storskolor? Vill de ha 1200 bilar 
som åker där för att hämta och lämna sina barn vid skolan? 

Segregationen my ass! Det är sjukt att ens skylla på det när det är pengar som styr! 
Dessa storskolor kommer att kosta kommunen ofantliga pengar i framtiden! För barnen 
som behöver mindre klasser och lugn och ro kommer detta att kosta väldigt mkt! 

Lyssna på experterna, sätt barnen i främsta rummet och kom upp med en mer hållbar 
plan! 

2020-09-01 20:45:33 

Absolut inte! Extremt dålig idé då barn kommer ?falla? bort, en trygg uppväxt och lugn 
miljö borde vara ett MÅSTE!! GÖR SKOLOR MINDRE!!! Fokusera på BARNEN som 
individer inte gigantiska skolor för att ?spara? pengar. Anställ fler lärare och resurser för 
det är BARNEN som ska bli framtiden, dom förtjänar en lugn och trygg miljö. Förstår 
inte ens vem som kommit på sån dåligt ide i dagens stressade samhälle. 



SKÄRPNING!!!!! Vi har inte TID för att ?göra om göra rätt? när ni inser att detta INTE 
gick! 

2020-09-01 20:46:55 

Att stänga ner mindre skolor för att bygga ett fåtal stora centrala med många fler elever 
per skola än det är idag är inte en likvärdig utbildning för alla. En likvärdig utbildning 
borde innebära att ge alla barn de möjligheter som krävs utifrån deras behov vilket kan 
variera stort. Till exempel de barn som redan idag har det tufft i skolan på grund av olika 
diagnoser som gör att en lugn skolmiljö är avgörande för deras skolgång, hur ska de 
barnen i praktiken få möjlighet till en lugn arbetsmiljö med det här förslaget? Barn som 
kommer från familjer med socioekonomiska svårigheter, hur påverkas de familjerna av 
att skolor placeras centralt med eventuell lång resväg utan möjlighet till transportmedel? 
Barns psykiska ohälsa som är ett problem redan idag, hur är tanken att den statistiken 
ska förbättras genom att samla fler elever på samma yta där stressnivån riskerar att bli 
ännu högre? Jag vet själv vad jag skulle välja för typ av miljö att vistas i dagligen om jag 
kände stress och press att prestera. Det är definitivt inte i en miljö där det kommer att 
gå över 1000 elever varje dag. Hur ska man se till att barnen ska få det lugn och ro som 
de behöver i en sådan miljö?  

En annan synpunkt är hur man tänker att förslaget ska motverka segregation. Finns det 
något som tyder på att storskolor historiskt sett har förbättrat segregationen? Arbetar 
själv med många barn med familjer som är utlandsfödda och kan från den erfarenheten 
säga att det de barnen behöver mest av allt är undervisning i små grupper och att få 
vistas i en lugn och trygg miljö, absolut inte i stora grupper och stora bullriga miljöer. 
Vilket väl kanske snarare ger mindre skolor en fördel. 

Ett annat perspektiv att titta utifrån är vad som händer med landsbygden när flera av 
byskolorna kommer att behöva stänga. Allt kan inte placeras centralt om man samtidigt 
vill bevara landsbygden. Hur ska man lösa de problem som då kommer uppstå på 
landsbygden? 

Jag tror att om man genomför det här förslaget som en lösning på de problem som finns 
istället kommer att skapa många fler problem både för enskilda individer och för 
samhället i stort. Det här förslaget är varken för barnens, vårdnadshavares eller 
lärarnas bästa så vem ska gynnas av att det här förslaget genomförs egentligen? 

2020-09-01 20:52:11 

Angående skolplanen 2030. Det gör mig riktigt ledsen att läsa förslaget och jag upplever 
inte att det här förslaget någonstans har barnens bästa i fokus. 

Den forskning som gjorts gällande skolans storlek och elevers lärande och mående 
tyder på att elevernas lärande och deras sociala situation inte skulle gynnas av större 
skolenheter. I en studie av Carl-Henrik Adolfsson vid Linneuniversitet från 2014 som 
gått igenom och sammanställt resultaten från drygt 100 forskningsrapporter gällande 
barns lärande och mående relaterat till skolstorlek kommer fram till följande: "Det går att 
konstatera att det är väldigt få studier som slår fast att elevers skolprestationer skulle 
gynnas av större skolenheter. I synnerhet inte för elever i de lägre åldrarna. Studier 
visar exempelvis att genomströmningen, det vill säga elever som lyckas fullfölja sina 
studier med godkända resultat, är signifikant högre på mindre skolor jämfört med 
större." 

Att ni framhåller minskad segregation som en viktig del av varför ni föreslår storskolor 
emotsägs direkt av forskningsgenomgången. Där ser man istället att barn med utländsk 
bakgrund och barn med lägre socioekonomisk status tydligt gynnas av att gå i en 
mindre skola: "Däremot förefaller det som om det är vissa elevgrupper, tex barn med 
utländsk bakgrund och barn med lägre socioekonomisk status, som i högre grad 
främjas av att läsa vid en mindre skola. Mycket tyder på att det i den mindre skolan 
skapas vissa förutsättningar som gör att dessa elevgruppers skolprestationer gynnas.". 

Ni påstår också att storskolor gör att lärarkompetensen och utvecklingskvaliteten skulle 
gynnas av storskolor. Också detta emotsägs av forskningsgenomgången: "Ett vanligt 
argument för den stora skolans fördelar, menar Cotton (1996), är att de många gånger 
påstås kunna erbjuda ett mer varierat utbildningsutbud och en såväl bredare som 
djupare kompetens hos sina lärare. Författaren till forskningsöversikten konstaterar 
dock att det utifrån den genomgångna forskningen i ämnet som vederbörande gör så 
går det inte att finna ett sådant samband. Det vill säga, det finns inte någon forskning 
som stödjer att större skolor generellt skulle erbjuda eleverna en bättre 
undervisningskvalitet än de små skolorna." 



Det här förslaget riskerar att bidra ytterligare till att barn psykiska ohälsa ökar. Ingenting 
i den här planen är gjord med barnens bästa i fokus. Jag arbetar inom barn- och 
ungdomspsykiatrin och ser redan hur antalet hemmasittare ökar drastiskt i takt med att 
storleken på skolorna och klasserna ökar. Det här förslaget slår undan benen på de 
barn som har det svårast redan som det är i skolan. Alla barn klarar inte av att gå i en 
stor skola. Alla barn klarar inte av de intryck som det innebär att gå i en skola med 
nästan 1500 elever. Det är absurt att en kommun ska stänga dörren till de eleverna och 
deras möjligheter till lärande. Det behöver finnas olika typer av skolor eftersom barn är 
olika. Det verkar som att ni har hakat upp er på att "alla barn har rätt till en likvärdig 
skola" och tror att ordet "likvärdig" innebär "exakt likadan". Det gör det inte. Likvärdig 
innebär att barn, oavsett vilka förutsättningar hen har, ska ha samma möjligheter att 
uppnå sin fulla kapacitet i skolan. Eftersom att barn inte är exakt likadana så är det 
oerhört vanskligt att tro att man kan fånga upp samtliga barn och ge dem samma 
möjligheter om man bara har en enda skolform att erbjuda. 

Det här förslaget är ingenting annat än en skam. Det här förslaget är som en käftsmäll 
på alla föräldrar med barn som inte klarar av den här typen av sammanhang. Och 
framförallt är det en käftsmäll på alla barn som inte passar in i den snäva mallen som 
kommunen vill pressa ner dem i. "Gå i den här skolan med över tusen elever eller 
stanna hemma". Är det en sån kommun vi vill ha? Där alla med barn som inte klarar av 
denna skolform i princip tvingas flytta? Jag vet att det inte är en sådan kommun jag vill 
se mina barn växa upp i i alla fall. 

Jag hoppas innerligt att ni inser hur dålig den här skolplanen är, river den totalt, och 
börjar om. Förslagsvis med OLIKA typer av skolor. För att kunna möta våra barns 
OLIKA behov. 

2020-09-01 20:54:21 

Det är konstigt att samhället är som det är vid Covid-19, max 50 personer i en lokal, 
varning för smittspridning, håll avstånd. Dock är det är ännu märkligare att kommunen 
samtidigt planerar att mosa ihop alla barnen tätt som sillar i framtiden.  

Att ta bort de små förskolorna och skolorna för att skapa nya, större lokaler där fler 
elever skall ta plats är som att skapa ett bakteriellt smörgåsbord.  

När det blir en sjukdom sprids den på nolltid mellan så gott som alla barn, alla föräldrar, 
alla lärare osv.  

Vi hade två av våra barn på smassens förskola och där hängde konstanta skyltar om de 
aktuella sjukdomarna,  att det spreds magsjuka, springmask, löss och vattkoppor. De 
andra två barnen gick på Årsunda skola och förskola där vi har årlig luskamning av alla 
barn, där MAGSJUKA varnades personligen då sjukdomen inte hörde till den normala 
bakteriefloran på förskolan.  

Vi har gång på gång sett hur barnens frånvaro ökat samt minskat pga valet av förskola 
samt skola.  

Varför ska framtiden se ut såhär medans vi nu inte får umgås nära? Det finns inget att 
gå tillbaka till förr, "efter pandemin". 
 Det finns en planet före och en planet efter 2020,  

"det nya normala" dvs avstånd och säkerhet för framtida smittspridning.  

(Det behövs och borde ha tagits på större allvar innan än att myndigheter och 
mänskligheten brydde sig vid en pandemi.)  

I jämförelse med vilka sjukdomar som kan spridas är denna pandemi en barnlek. Se på 
MRSA bakterierna, hur ska det bli när multiresistenta bakterier får överhanden och vi 
inte har någon antibiotika i bakfickan att fixa problemet?  

På mindre skolor och förskolor kan man se en spridning fort och vidta åtgärder. Vid 
större skolor är det svårare att stoppa i tid för minsta smittspridning.  

Dett är ett exempel på något jag fasar, MRSA, jag själv har en multiresistent bakterie i 
tarmfloran som ger min UVI, vi har lyckats stoppa förra gången med ett extremt 
aggressivt antibiotika som mina bakterier inte hunnit bli resistenta mot. Men där spelade 
jag ut mitt immunförsvar.  

I sommar har jag med dåligt immunförsvar fått vara frisk då barnen endast varit hemma 
eller i stugan, utan baciller och tjafs.  

Nu är skolan igång och tadaaaa! Vi alla är förkylda!  Och de går på en liten skola där jag 
vet att det endast är en våg av virus och bakterier. Men när de ska gå på en stor skola, 



där de blir utsatta för en större mängd av olika smittor, hur ska det bli då? Ska de vara 
tvungna att vara frånvarande från skolgången och få sämre kunskap samt betyg pga att 
skolan blivit större med fler och fler smittor som sprids fort kring barnen samt lärarna?  

Vi flyttade till en mindre by så vi skulle slippa de stora massorna. Men nu, trots 
vetskapen om hur lätt smittor sprids samt vad vi har för åtgärder i samhället nu, så ska 
vi slopa de mindre skolorna samt förskolorna för att få ihop en större skara elever på en 
liten yta? Nej jag är orolig.  

Jag är orolig för smittspridningen, jag är orolig för belastningen arbetstagarna kommer 
få i och med fler elever där tex mobbning kommer bli svårare att uppmärksamma då det 
inte kan vara så personligt mellan lärare och barn som barn behöver med fler elever på 
samma plats. Jag är orolig över hur planen kring barnens uppväxt på förskole och 
skolnivå verkar ses mycket angående fräscha lokaler. Hellre slitna lokaler med trygga 
och friska barn, än fina lokaler med opersonlig kontakt och hög frånvaro.  

Näe jag tror inte att en enorm skola kommer fungera alls , många sjukdomar och 
mycket frånvaro, mycket mobbning, ensamhet och barn som faller mellan stolarna. 

2020-09-01 20:55:22 

Jag tycker det är helt bedrövligt att ni envist ska ha bort de mindre skolorna och skapa 
skolbyar. Skolbyar är enbart ett annat namn på era nya storskolor. Jag är uppväxt i 
sandviken och har bott här hela livet. Blir det här verklighet och Västanbyskolan 
försvinner så våran treåriga dotter inte får gå där, då flyttar vi från den här komunen till 
någon annan där man bryr sig om sina invånare och månar om dem som bor i 
ytterområden också. 

2020-09-01 21:05:02 

Självklart ska småskolorna vara kvar ,mindre mängd elever är bättre en stora mängder, 
lättare att upptäcka de som har problem och riskerar att hamna efter 

2020-09-01 21:16:16 

Jag har inga synpunkter. 

2020-09-01 21:30:54 

Rent ut sagt förfärligt förslag! 

Jag får anta att ni politiker inte har den blekaste aning om hur arbetsmiljön och 
elevhälsan ser ut på storskolor?  

Och har vi inte redan avfärdat storskolor tidigare? Och då gällde det dessutom ?bara? 
från högstadiet. Det här förslaget påverkar även små barn!  

Min dotter ska ta sig själv från Högbo till murgårdsskolan från det att hon är 6 år. Från 
Högbo förskola med 25 barn till Murgårdsskolan med 1500 barn i alla åldrar. 

Nej här har ni inte barnens bästa i åtanke, ni borde skämmas! 

Går det här förslaget igenom kan ni räkna med att invånarantalet minskar, åtminstone 
kan jag lova en familj mindre! 

2020-09-01 21:47:24 

Jag bor ute i Kungsgården och har barn på förskolan i Kungsgården. Jag tycker att det 
är en dålig idé att stänga ner Kungsgårdens skola pga att det kommer bli stor belastning 
på de övriga skolorna. Jag tycker ni ska satsa mer på skolorna och förskolorna utanför 
central orten Sandviken. Genom att ni satsar på förskolor och skolor i ytterområdena så 
kommer det bli attraktiva områden. Alla vill inte bo i en stad utan gärna ute på landet, 
men finns det då ingen förskola eller skola så väljer många att flytta till andra ställen. 
Satsa på ytterområdena. Träng inte in alla i Sandviken. //En som vill ha mer resurser till 
glesbygden 

2020-09-01 22:11:23 

Hur ska dessa barn som är i behov av extra stöd och hjälp bli sedda om ni gör en 
storskola?  

Jag har en dotter som har diagnos och behöver extra hjälp. Hon funkar inte i klasser 
med 25 barn! 



Många många kommer lämna kommunen just för denna dumma ide ni kommit på. De 
gynnar kanske kommunen men inte barnen, och vad jag vet så är barnen våran framtid. 
Dom som ska ta hand om oss när vi bli gamla!  

Jag har funderingar på att lämna kommunen helt just för denna idé ni fått.  

Den enda de gynnar är er... Sandvikens kommun... suck!! 

2020-09-01 22:14:43 

Studier visar att små lokala skolor ger bäst trygghet och studiemöjlighet för barn. Satsa 
på fler, mindre skolor istället. 

Segregation i skolan ska Inte lösas på barnens bekostnad. De barn som här tex 
språkliga problem ska gå i särskilda klasser tills språkkunskaperna är tillräckliga för att 
kunna påbörja normal studiegång.  

Klasserna bör vara mindre, med fler lärare och andra vuxna i skolmiljön som 
säkerställer att mobbning inte förekommer, och studier garanteras. 

Elever med diagnoser och andra speciella behov måste få dessa tillgodosedda, men 
inte nödvändigtvis gå i samma klass som de utan särskilda behov. 

Skrota skolhusplanen i dess nuvarande  form, satsa på fler skolor, och lärare. Ja, högre 
kostnad, men bättre för våra barn. 

2020-09-01 22:19:59 

Tycker inte alls om detta förslag! Låt skolorna i byarna få vara kvar. 

Påståendet om att storskolorna skulle vara attraktiva arbetsplatser för lärare undrar jag 
var detta påstående har sin grund? Utbildar mig just nu till grundlärare o jag håller INTE 
med. Jobbar mkt hellre på en liten byskola m färre elever o lärare, där alla känner och 
värnar om varandra. 

2020-09-01 22:27:44 

Absolut NEJ till denna skolhusplan!  

Våra barn förtjänar att få bo och gå i skolan i samma by som vi föräldrar har valt för 
deras skull, deras trygghet och välmående. Det måste finnas andra sätt att lösa detta 
på, inte på bekostnad av våra barns trygghet och framtid! 

2020-09-01 23:05:20 

Bojkotta detta! Tänk på barnens bästa och inte ekonomi. Små grupper och små skolor 
kommer alltid vara mer attraktivt för att kunna och hinna med att se varje barn och 
fånga upp innan det är för sent! 

2020-09-01 23:08:39 

Behåll skolorna som ligger utanför Sandviken. Mindre klasser tryggare miljö. Gällande 
segrationen så tror jag att det är bättre med mindre skolor. Då måste alla umgås med 
alla det blir inte några grupperingar då. Har gått på både stor och liten skola och jag 
trivdes bättre på den lilla. 

2020-09-01 23:09:13 

Helt fel tänk! Tänk om dom som jobbar på skolorna fick vara med och bestämma, inte 
tjänstemän som knappt satt sin fot i ett klassrum, som själva inte har fått jobba med de 
barn som behöver extra stöd, som inte klarar av en stor grupp. Hur ska ni lösa detta för 
elever som inte klarar av större grupper? Hur ska detta inte leda till gängbråk på 
rasterna? Jag är en utav många som kommer hålla mitt barn hemma, då hen är en utav 
dem som inte klarar av större grupper! Tänk om tänk rätt, tänk på barnen. Om 10 år så 
kommer ni sitta där å ångra dessa beslut och fundera på hur ni ens fundera i dessa 
banor. Då ska vi påminna er om hur ni helt enkelt strunta i vad medborgarna tänkte och 
tyckte!  När gängbråk eskalerar på rasterna, drogerna säljs för fulla muggar på 
skolgården, när många barn är hemma i långa perioder för psykiskt ohälsa, när lärarna 
inte orkar med stora grupper längre, knappt vet vad barnen heter eller inte har någon 
som helst insyn i deras mående. Tänk om tänk rätt! 

2020-09-01 23:17:41 

Jag tycker att de mindre skolorna nära barnens hem ska bevaras. Det är en trygghet för 
barnen att gå i en skola nära hemmet och även för föräldrarna när de ska låta barnen 
gå/cykla själva till skolan tillsammans med sina kompisar. Går barnet i en skola längre 



bort från hemmet kommer de förmodligen vara i behov av fritidsplats längre upp i 
åldrarna och de kommer i större utsträckning vara beroende av vuxna som skjutsar dem 
med bil. Varken bra för ekonomin eller miljön. Behov av säkra trafikplats kommer 
behövas för att inte orsaka trafikkaos vid skolorna. Bygg inte fler storförskolor! För oss i 
förskolan skapar det otrygghet. På en förskola med fyra avdelningar finns det chans att 
lära känna alla i pedagoggruppen. Vi kan namnen på alla barn och vet vilken avdelning 
de hör hemma på - även om det är en utmaning varje nytt läsår. Vi känner igen alla 
barns föräldrar, deras mostrar och farbröder, mormor och farfar som vi möter i 
vardagen. Vi kan hjälpa varandra över avdelningarna för vi har redan lyckats  skapa en 
relation till de barn som går på de andra avdelningarna. Vi vet om de andra barnens 
särskilda behov och har lärt oss hur de fungerar. Vi kan känna att allas barn är allas 
barn och ta ett gemensamt ansvar. Låt de yngre barnen få ha sin trygghet. Ta den inte 
ifrån dem. Ta inte tryggheten från oss, utan se till att förskollärare, barnskötare, lärare, 
fritidslärare och andra pedagoger stannar kvar i sina verksamheter. För barnens 
trygghet. Det är lättare att ge barnen trygghet än att laga trasiga själar. 

2020-09-01 23:29:58 

Jag blir så förbannad och ledsen över det jag läst angående skolhusplan. Tvinga in barn 
som ej kan tala för sig själv i något experiment om segrationer.  

Jag älskar att mina barn kan få gå på en mindre skola bägge mina barn känner sig lite 
otrygga redan nu i skolan på grund av mobbning å jag personlig kommer ihåg så väl när 
jag flytta från en mindre till en större skola va jobbigt de va. De politiker som är för 
denna plan har inte tänkt på hur de berövar barnens trygghet och att alla barn ej är lika. 
Vissa barn behöver verkligen få ha sin lilla klass för att kunna utvecklas  och kunna 
lyckas framåt i livet. Men allt snack om segrationer får mig att bli tokig .Det är en sak 
vuxna borde ta och inte barnen. Både föräldrar å skola både gemensamt kunna jobba 
på sånt utan å hålla på med experiment. Även snack om trygghet, när kände sig ett 
barn tryggt i en större grupp än i en mindre? Denna plan är bara skit rent ut sagt  ja tror 
inte för fem öre att ni gör det för barnen utan de ska va bekvämt för er å erat Sandviken, 
glömma bort små byarna runt i kring.  Människor flyttar utanför smeten av många 
anledningar och de flesta föräldrar har sina barns bästa i första tanke. Men man blir så 
straffad och det sjuka med straffet är att våra stackars barn är de som får anpassa sig 
och kastas runt,det är barnen ni straffar. Om nu segrationer är så viktiga att få fram så 
kan ni politiker utföra det själva skicka era barn på bussen ut från Sandviken varför 
måste det alltid va vi utanför som anpassar oss. utan att dra in oskyldiga barn utan röst i 
skiten.  

Jag blir ledsen rent ut sagt mvh 3barns far 

2020-09-02 04:42:15 

Det är bra att renovera/måla väggarna utanför skolan. 

2020-09-02 06:02:49 

Man bör nog se fördelar med  mindre skolor. 

2020-09-02 06:11:00 

Lämna småskolorna i byarna, för det är ohållbart med en storskola, bara miljöaspekten  
på en storskola är katastrofal! Rusta upp och lägg resurserna på våra kvarvarande 
skolor! 

2020-09-02 06:22:59 

Glömde skriva en jätte viktig del av allt detta. Så ni menar att alla barn ska få sitta och 
åka buss och bil till skolan när dom nu kan gå eller cykla, följa med kompisar hem efter 
skolan kanske sluta fritids lite tidigare. Vi bor i västsnbyn,när vi skulle söka skola så 
valde vi i första hand västanbyn men i andra hand järdefors skola som ock är en jätte 
bra skola, där alla blir sedda, där dom har mycket fokus på att röra sig. Och mycket bra 
lärar grupp. Alla kände igen en när man kom,det är trygghet för mig och mitt barn. 
Skulle aldrig låta min dotter på 10 år cykla till Murrgårdsskolan själv på morgonen, inte i 
dessa tider. 

2020-09-02 06:59:03 

Kan knte se någon fördel alls, varken för elev eller lärare, att ha en storskola. Eleverna 
kommer få en, vad jag tror, stökigare miljö att hitta arbetsro i. 

Lärarna kommer få en än större utmaning att kunna utföra sitt arbete som det är tänkt. 



Tror heller inte att det kommer bli lättare att rekrytera personal med detta upplägg, jag 
tror de flesta kommer tänka både en å två gånger innan man väljer en sådan 
arbetsplats...lönen betyder inte allt, för jag tror det är det enda som går att locka med. 

Satsa hellre på att höja statusen på läraryrket, där det en gång varit, och verka för att 
låta lärare vara lärare...idag låter det ofta som om de både är 
lärare/kurator/socialarbetare/förälder och vän. 

Mindre skolor ger, i min mening, bättre förutsättningar till lärande och trivsam miljö. 

Storskola skulle dessutom förstöra samhällen som finns idag, på sikt. Vart skall familjer 
bosätta sig, hur kommer närliggande småorter utarmas? Många familjer väljer idag 
boende med stor hänsyn till skola! Väljer man ändå att bo utanför Sandviken så är det 
med vetskapen att barnen kommer att få åka buss...kanske redan från tidig ålder! 

2020-09-02 07:27:24 

Hur ska lärare och pedagoger se dom barnen med extra behov, dom som inte tar plats i 
klassen eller på skolgården. Oavsett diagnos eller ej! 

Det är urbota korkat att ens tänka tanken på storskolor och att ni lägger ner skolorna i 
byarna, förjävligt!  Ni dödar byarna och ska vi ta det i miljöperspektiv så är det sämst!  

Tänk om och gör rätt! Lyssna på folket bosatt i Sandvikens kommun, ni sitter på er plats 
tack vare oss, vi valde er i förtroende! 

2020-09-02 08:18:37 

Detta är det sjukaste jag läst ! Vad är det ni håller på med?? Varför vill ni förstöra och 
minska på folk på landsbygden? Det brinner i hela mig. Jag blir så förbannad att ni 
aldrig kan ta några förbannade jävla bra beslut nångång. Det enda ni tänker på är 
dessa förbannade jävla pengar. Ni ser aldrig till invånarna i denna kommun. Nä fy fan 
säger jag bara, 

2020-09-02 08:41:41 

Hej!  

Varför utesluts alltid alla småorter i våran kommun? Både Österfärnebos och årsundas 
elever kommer in till sandviken i högstadiet vilket resulterar att det blir fullt I skolorna i 
sandviken. Varför skjutsar man inte ut årsundas elever till österfärnebo skola istället och 
startar ett högstadium där igen? Då behåller man skolan på landsbygden och håller 
landsbygden levande. Och att ni funderar på att kungsgårdens skola ska läggas ner och 
flytta till norrsätra eller hedäng då det finns plats förstår jag inte alls. Varför ska allt 
försvåras för de som bor på landsbygden? Ni kan väl lika gärna bygga storskolor på 
landsbygden isåfall så kan vi som bor i sandviken åka ut dit istället.. Bara så ni vet så är 
det exakt lika långt för oss sandvikenbor att åka ut till landsbygden som det är för dom 
att åka in till sandviken. Börjar bli trött på att ni alltid utesluter landsbygderna i 
Sandvikens kommun.  

Istället för att tränga ihop allt i sandviken så kan ni väl expandera och göra hela 
Sandvikens kommun till en gemensam stad där alla har lika värde istället! 

Mvh En sandvikenbo 

2020-09-02 09:05:00 

Gör om , gör rätt... 

Förstår verkligen inte hur ni politiker tänker. 

Grundskolan ska lägga grunden för fortsatta studier och ge trygga ungdomar som skall 
klara det tuffa samhälle som det är idag.  

Varför då lägga ner de skolor som visar på att barnen trivs, är trygga och som dessutom 
visar på goda studieresultat. 

Satsa då hellre era resurser på att förbättra de större skolorna. Lär av det goda. 

När barnen börjar i skolan ligger de ofta på väldigt olika nivåer, kunskapsmässigt. En 
del kan både läsa och skriva medan en del kanske inte ens kan skriva sitt namn. 

Det är ju där grundskolan har en stor uppgift, att fånga upp varje enskilt barn och ge 
varje barn vad just det barnet behöver, för att nå upp till vad som krävs för fortsatta 
studier på ex gymnasiet osv. 



Det finns väldigt många barn med olika diagnoser ( det fanns det även förr men då hade 
de inte så fina namn) och som BUP säger att de bör gå i en mindre skola där de kan i 
lugn och ro lära sig. Alla barn bör ?ses? och speciellt barn med diagnoser eller andra 
problem . Med det vill jag ha sagt att på en mindre skola, känner alla varandra, barnen 
känner igen alla eleverna, lärarna, mattanterna, vaktmästaren, städpersonal och dessa 
känner barnen och vad de heter. Sånt ger trygghet och ? familjekänsla?. Barnen bryr 
sig om varandra och hjälper varandra, det bådar gott inför framtiden. 

Hur kommer det att gå för barn med svårigheter i en av era storskolor? Kommer nån att 
märka vad var och en behöver i mängden, faller dom med problem utanför? Är det nån 
som märker om nåt barn mår dåligt, blir mobbad osv.. 

Många barn som på nåt sätt mår dåligt försöker ofta hävda sig genom att ?höras?, 
slåss, förstöra, bara för att få uppmärksamhet. Vad händer med dessa barn i en 
storskala? 

Alla barn, även de mest begåvade, kan må dåligt på ett eller annat sätt. Hur märker 
man och hjälper man dessa, i tid. Eller resonerar man som så: Ja men nu blev det så, 
lite svinn får man räkna med. 

Idag pratas det också mycket om att nåt måste göras för att minska våldet i samhället, 
gängvåld. Vilja är då dessa ?gangsters?? Troligen de som inte blivit förstådda och som 
inte haft en trygg barndom och en trygg skolgång.  

Tror på att trygghet under barnaåren ger trygga förnuftiga vuxna. Och där har skolan en 
mycket stor roll. 

Gör om, gör rätt. 

Innerst inne tror jag att samtliga av er håller med mig ( åtminstone hoppas jag att ni har 
så mycket förstånd) men ni har svårt, känner er inte trygg nog, att inför övriga i 
församlingen medge det. 

Har varit och är emot privata skolor, friskolor men börjar nu tänka om. 

Ta nu en funderare till, och en till och en till, tills ni kommer fram till att bevara de mindre 
skolorna och helst av allt gör fler mindre skolor. Ekonomin får inte styra barnens väl och 
ve, det är dom som är framtiden 

Tack för ordet 

Mormor till 6 barnbarn varav vissa med diagnos 

2020-09-02 09:09:46 

Jag tycker inte alls om planen med stora skolor.  Har barn med Autisms och adhd och 
dom har svårigheter redan nu insedds stora skolor o klasser.  Dessa barn har ni glömt 
bort i era mål att alla barn ska få lika rätt till undervisning. När ska våra barn som 
bränner ut sig i dagens skola få sin rätt till utbildning.  När ska dom få möjlighet även till 
ett fungerande klassrum Och lärare. Som det är nu så får mitt barn som går i 
grundskola ej den utbildningen han har rätt till.  Att aldrig veta om resursen finns 
tillgänglig  så han har möjlighet till att kunna jobba på lektionen eller om dagen Ska 
bestånd att sitta o o ej kunna jobba.  Har barn med NPF som kraschat i skolan och 
fortfarande ej kommit tillbaka till samhället. Det för att skolan ej är anpassad o tillgänglig 
för alla barn. När ska våra barn vara tillräckligt värda nått att satsa pengar på. Våran 
barn går under o får sina liv förstörda i skolan o att göra ännu större skolor bara förstör 
ännu mera för dessa barn. 

2020-09-02 10:15:10 

Bevara dom mindre skolorna kring ytterområden. Tror absolut inte det är bra med stor 
skolor. 

2020-09-02 10:41:02 

Förstår man inte att mindre skolor ger tryggare barn och framtiden kanske blir en aning 
bättre när de växer upp? Det hänger förmodligen ihop med kriminalitet mm om de inte 
blir sedda och får hjälp från ung ålder. Då underlättar det ju inte att göra större 
barngrupper i städerna!! Jag är så emot detta! 

2020-09-02 12:49:57 

En hemsk idé, som ur ett barnperspektiv känns o human! Har man någon insikt i hur 
eleverna mår och fungerar i dagsläget på våra skolor runt omkring. Stora delar av 
barnen i skolan behöver mindre sammanhang och grupper för att kunna ta till sig 



undervisningen och detta är något som bara blir mer och mer aktuellt. Hur man ens kan 
tänka tanken är för mig obegriplig. Jag kommer inte låta mitt barn gå på någon av dessa 
skolhus! 

2020-09-02 18:18:55 

"Det är billigare att satsa på barnen än att laga trasiga vuxna" har en klok människa en 
gång sagt. Det är något ni borde ta till er av. Redan nu har ni svikit de barn som 
behöver det allra mest genom att ta bort resurser på skolorna för de barn som har 
behov av extra stöd. Nu tänker ni dessutom ta dessa barn, och alla andra, och sätta i 
skolor med massor av andra barn, massor av intryck, många relationer och stora ytor. 
En stor skola är inte det bästa utifrån någon elev och särskilt inte för de som har extra 
behov. Det kommer inte räcka med en specialpedagog per skola i dessa storskolor. 
Specialpedagoger hinner inte med fler barn bara för att barnen är på samma ställe. Och 
om man ändå tänker att man ska ha fler specialpedagoger än en på varje stor skola, så 
kan man lika gärna ge dem ansvar för olika områden som det är nu. Samma sak med 
resurser. Men sen är det även så att många barn klarar av studierna idag på grund av 
att de är på små enheter, men slår ni ihop så många barn på stora enheter betyder det 
att fler behöver hjälp och då måste ni anställa ännu fler specialpedagoger och resurser. 

En annan sak är den här: säg att en familj i Åshammar har två barn 6 och 8 år gamla. 
Föräldrarna jobbar i Åshammar, men barnen går i skolan i Sandviken enligt ert förslag. 
Föräldrarna jobbar 7-16 vilket gör att de måste ha fritids till barnen. Detta gör att 
föräldrarna måste åka från Åshammar till Sandviken med barnen på morgonen för 
morgonfritids, och sedan tillbaka till Åshammar för att jobba. Och när arbetsdagen är 
slut måste de åka från Åshammar till Sandviken och hämta barnen och sedan åka 
tillbaka till Åshammar. Får vi skattelättnader för våra bränsleutgifter? Eller tänker ni att 
det ska gå sjukt många skolskjutsar så att föräldrarna inte ska behöva åka och 
lämna/hämta barnen? För alla barn börjar och slutar ju inte samtidigt på fritids, eller ska 
ni köra att alla "ytterområdesbarn" ska ha fritids mellan 6.30 och 17 och bussa alla vid 
ett och samma tillfälle? Om så är fallet kommer ni att behöva anställa fler 
fritidspedagoger...  

Sen kommer vi till frågan om att ytterområdena ska anpassa sig och låta deras barn 
köras till de centrala delarna av kommunen.  Varför är det skrivet i sten? Det är lika 
långt från Sandviken till Åshammar som det är från Åshammar till Sandviken. Om våra 
barn kan bussas/skjutsas så borde de barn som bor centralt kunna bussas/skjutsas hit 
lika gärna. Kan ni bygga ut skolorna i centralorten så borde ni kunna göra det i 
ytterområdena lika gärna. Men helst av allt skulle jag vilja att barnen inte behövde 
bussas åt något av hållen. Jag skulle inte känna mig tillfreds med att skicka iväg mina 
pojkar på 6 och 8 år till skola i Sandviken istället för den fina skolmiljö de har idag.  

Till sist: jag frågade min 8 åring idag om vad han skulle välja: sin nuvarande skola i 
Åshammar eller en stor skola i Sandviken med många barn. Hans svar var tydligt: "jag 
skulle aldrig välja en stor skola i Sandviken över Alsjöskolan. Och det tror jag inte att 
någon annan i min skola skulle göra heller." 

2020-09-03 00:32:00 

Stora skolor skapar otrygghet för barnen. Det finns ingen förälder, barn eller lärare som 
önskar en stora skolor. Stora skolor kommer skapa grupperingar. Och fortsatt skapa 
segregationer. Gå till grundproblemet istället då det är allmännyttan som skapar 
segregationerna. 

2020-09-03 11:09:28 

Författarna av Skolhusplanen har utgått från fem viktiga punkter i utformningen av sin 
rapport. Täcka upp utbildningsplatser, Minska segregation, säkerställa 
utbildningskvalitet, Lokalutformning, Ekonomi.  

Alla punkter är givetvis väldigt viktiga för en sund utveckling inom skolan. 

Märkligt nog kan jag tycka att stort fokus i planen har lagts på ämnet segregation, ett 
väldigt viktigt och aktuellt ämne. 

Som även nämns i planen är det inte skolans ansvar att bära ansvar för ökad 
inkludering även om den är en viktig del i detta. Att använda skolan som ett verktyg för 
att rätta till en misslyckad integrationspolitik kan jag tycka är aningen magstarkt. I 
planen har man lagt mycket energi på att sammanställa och mäta segregationen i 
Sandviken. Vilket är en enastående prestation som ger en tydlig inblick i en situation 
som inte går att "rätta till" med en förändrad skola.  



Planerna för skolan i Sandviken med uppförande av skolbyar är en fantastisk ide. Den 
kommer troligen att ha stora effekter både ekonomiskt och integrationsmässigt. Dock 
kan jag inge förstå vitsen med att avveckla och stöka runt skolorna i närområdena. 
Rimligen bör skolor i närområden kunna vara kvar då de näppeligen ändå påverkar 
huvudämnet i skolhusplanen, segregationen i Sandviken. Om huvudorsakerna för 
avveckling och flytt är undermålig lokaler går det att ordna genom översyn 
utbyggnad/tillbyggnad. Att man har svårare att rekrytera lärare till närområden än till 
Sandviken är ett befängt påstående och det finns ingen förklaring i planen varför det 
skulle vara ett faktum. Lika så att kollegialt utbyte skulle vara en drivande faktor vid 
rekrytering. Kollegialt utbyte är såklart önskvärt men inte drivande vid rekrytering. Jag 
skulle snarare tro att de ekonomiska fördelarna överväger de pedagogiska fördelarna 
med att samla lärare i stora skolor. Då hamnar man i en helt annan beskrivning av 
problematiken vilket nödvändigtvis inte är lika attraktiv för planens genomförande.  

Under tidigare sammanslagningar av skolor i T.ex. Gävle, stod man inför en 
explosionsartad personalomsättning på rektorer och det mönstret bör upprepas även 
här. Det är nått man inte nämner i Planen över huvud taget. 

Det faktum att man i planen identifierar nio distinkta fördelar medans man endast ser 
två tydliga nackdelar fråntar rapporten mycket av sin trovärdighet. Varje identifierad 
fördel kan kontras med minst en lika tydlig nackdel. Och de påstådda fördelarna är 
relativt vaga i sitt ursprung och innehåll. Vilket ytterligare spär på bristen på 
trovärdighet. 

//W 

2020-09-03 13:29:51 

Hej 

Blir mörkrädd av hur man ens kan komma på en sådan kass idé som denna. 

Finns bra med studier som visar att detta inte är rätt väg och gå, sen kan ni kolla på 
eran grannkommun Gävle vilket misslyckande det varit och få in segration i sina 
storskolor. Erat kassa förslag handlar enbart om att spara pengar, pengar, pengar, om 
ni vaknat upp för längesen så hade ni inte ens behövt lägga fram detta dumma förslag. 

Jag kommer då inte lägga en röst på ett rött kommunstyre vid nästa val om detta skulle 
bli verklighet åtminstone och det är det många med mig som inte kommer göra, det vill 
säga hela generationen 70, 80-talister och framåt. Tänk om och tänk rätt och tänk inte 
enbart med pengar som styr, det är ju erat fel att segerationen inte fungerat hittils, och 
det här var det bästa förslaget ni kunde komma på, och att ni ens skyller på Segeration 
är ju pinsamt. Detta kommer bli en sån fruktansvärt oatraktiv kommun och bo i om detta 
förslag klubbas igenom, tror det är många som kommer och flytta till gävle, drar in 
pengarna genom jobb i Sandviken och betalar skatten i gävle så förlorar ni ännu mer 
inkomster. Som sagt, tänk efter en gång till och tänk inte bara kortsiktigt som ni alltid har 
gjort i denna kommun. 

Med vänlig hälsning 

Martin 

2020-09-03 14:03:19 

Går det inte att få till en bättre integrationsmix med elever av olika etnisk och 
socioekonomisk bakgrund utan att det ska kosta miljardbelopp?   

T.ex. kan en del elever från Björksätra gå i Sätra skola, en del från Norrsätra gå i 
Västanbyn och en del från Nya bruket gå på Jernvallen och Vallhov kan ta emot från 
alla områden. På motsvarande sätt kan då en del elever gå åt andra hållet. 

2020-09-03 15:21:53 

Det här är på riktigt det dummaste jag läst från kommunen på många år. Att man på 
högst tvivelaktig fakta väljer att presentera detta som ett sätt att bryta utanförskap är en 
lek med våra barns utbildning. Vi har sett upprepade exempel där så kallade storskolor 
endast leder till större klasser, minskade studieresultat och ökad otrygghet hos våra 
barn och unga. Att man tror att de "duktiga" eleverna ska "smitta av sig" på de "mindre 
duktiga" är ett direkt felaktigt antagande, där resultatet sjunker för samtliga elever. 

Med det sagt, det som gör mig mest förbannad är att man försöker maskera att man 
behöver spara in pengar och få "problemskolorna" att försvinna genom att ge sken av 
att detta görs för att det ska bli en bättre skola?  



Det finns en jäkligt enkel lösning på det här - Låt Sandvikens medborgare folkomrösta 
om vi ska lägga ner skolor och starta storskolor istället. Då LOVAR jag er att det inte 
kommer att bli några storskolor. Men det vågar ni troligtvis inte, eftersom ni redan 
bestämt att det här ska ske och inte tänker lyssna på medborgarna.  

Jag räknar med att ni inte ens läser det här, men eftersom det blir en allmän handling så 
måste ni ju i alla fall arkivera det här någonstans... 

Att man dessutom ska lägga ner i princip varenda skola utanför Sandvikens tätort får 
långtgående konsekvenser även utanför att barnen får lida för det. 

Samhällen som Åshammar, Kungsgården, Färnebo etc tappar en stor del av sin 
dragningskraft för familjer som vill flytta till kommunen, och det påverkar 
bostadspriserna negativt. 

Dessutom menar ni, på riktigt, att vi ska bussa barn redan från förskoleklass - Hur 
säkert är det egentligen?  

Ni kan väl inte på riktigt mena att det känns som en bra lösning att sätta SEXÅRINGAR 
på en skolbuss ensamma? 

Skolan är extremt central i de mindre bygderna, och det vet ni mycket väl.  

Eller bryr man sig som beslutande i Sandvikens kommun inte om oss som bor utanför 
Sandvikens tätort? (Frågan är egentligen retorisk, för hela det här förslaget är ett jäkla 
hån mot alla familjer utanför Sandvikens tätort, och det vet ni mycket väl) 

Jag har full respekt för att man måste anpassa verksamheten efter ekonomin, men att 
det ska vara en bidragande orsak till att våra barn får sämre utbildningsmöjligheter...? 

Det är horribelt. 

Jag lovar er, på heder och samvete, att om den här skolhusplanen blir verklighet - med 
nedläggning av skolorna i ytterområdena och inrättande av storskolor i Sandvikens 
tätort - Så kommer jag ta min familj och flytta härifrån. Då till en kommun som inte väljer 
att montera ner mina barns möjligheter till en så bra och trygg skolgång som möjligt. 

2020-09-03 18:57:47 

En enkel fråga finns det några förälder som vill ha en srorskola? 

2020-09-03 19:58:50 

Vi och många familjer med oss har barn med diagnos och ett sånt här förslag är helt 
förkastligt för dessa barn. Alla barn med diagnos (och alla andra för den delen) behöver 
en skolmiljö med så så få intryck som möjligt och gigantiska skolor är raka motsatsen till 
det. Mitt förslag är att satsa dessa pengar på de befintliga skolorna istället och utveckla 
dom. 

2020-09-03 21:12:30 

Tycker att planen saknar barnens perspektiv. Barnkonventionen är lag _ barns bästa i 
alla beslut ska gälla!  

Att bevara små glesbygds skolor som alternativ till storskolor vore det bästa!  

Förskolorna borde bli mer likvärdiga. Nedlagda förskolor som kommunen har kvar 
kostar mycket! Tex Lingonbackens förskola som är stängd kostar ca 50 000 kr i 
månaden / samtidigt som det är kraftiga neddragningar för personalen i förskolan!  
Förslaget på antal barn 14/18  vore en dröm att få uppleva. Där jag bor är det nu 27 
barn i gruppen!  Hur som helst så känner jag mej inte lyssnad på .Att stänga väl 
fungerade skolor som Jernvallen o Österfärnebo skola där mitt barn gått har påverkat 
hela familjen och vi känner inte något förtroende för kommunen längre! Storskolor är 
inte lösningen på kommunens problem! 

2020-09-04 10:33:06 

Hej! 

Jag är född och uppvuxen i Sandvikens kommun. Jag gick 1-6 på gullhedsskolan i 
Järbo, 7-9 på norrsätraskolan och gymnasiet på bessemer.  

Jag har två barn i åldrarna 7 och 8 år som båda går på västanbyskolan i årskurs 1 och 
2.  

Bilsituationen!  



Tidigare bodde vi i västanbyn och det som lockade oss dit var närheten till skolan och 
tryggheten vi kände där. Jag har aldrig varit rädd för att låta mina barn gå ensam till och 
från skolan. Ännu viktigare är att de har känt sig trygga i att ensamma gå till skolan! Jag 
VET vilka alla lärare och pedagoger som jobbar på skolan är, och de VET vilka mina 
barn är och vart de hör hemma.  

Vi bor nu tillfälligt mitt i centrum nära murgårdsskolan. Jag vågar inte släppa iväg 
barnen själva till västanbyn på cykel i all rusningstrafik som är på morgonen.  

Vilket resulterar i att jag ger dem skjuts med bil. Den trafiksituation som jag aldrig 
tidigare märkt av vid västanbyskolan eftersom vi alltid promenerat dit är hemsk! Och då 
vet jag att ändå majoriteten av alla barn på skolan går eller cyklar dit själva.  

Så med det i åtanke, ska nu alla dessa bilar som redan trängs vid v-skolan istället 
trängas på stan vid murgårdsskolan? + alla de andra från olika ytterområden som då 
behöver skjutsa sina barn då de inte kan gå själva till skolan längre?  

Varför får vi inte ta del av hur ni tänkt kring infrastrukturen kring skola 2030?  

Låt säga att det går 1400 elever på framtida skolan. 300 av dessa kommer från 
västanbyn vilket jag förmodar ligger alldeles för nära för att få rätt till skolskjuts. Säg att 
100 av dessa elever är tillräckligt stora för att ta cykeln och ta sig till stan själva. Det 
lämnar ändå 200 elever som ska ha bilskjuts till skolan + elever som redan går där och 
elever från andra ytterområden. Vart är miljötänket? Vi lever i en tid då miljön ska vara i 
fokus och detta rimmar inte bra någonstans... 

Tryggheten!  

Ett av mina barn har koncentrationssvårigheter, hen har ingen diagnos utan vi känner 
att det här är något vi kan klara oss igenom utan att sätta en stämpel och medicinera 
hen emot.  

Vi klarar av detta bra i samråd med läraren som vet om hens svårigheter och vi har en 
fin dialog kring vad som krävs av hen.  

Saker som gör att hen inte klarar av att prestera är stress, mycket ljud och rörelse, 
pressade situationer såsom stora folksamlingar och att inte synas eller höras.  

Jag är rent ut sagt jätteorolig för denna storskola, kommer hen klara av det? Vid 
pressade situationer blir hen lätt aggressiv och tar till våld om något går fel. Det kan 
innebära att slå någon som tjafsar mot eller helt enkelt kasta något eller slå hårt på 
något.  

De här sakerna vet de som jobbar på västanbyskolan om, de klarar av att jobba runt 
dem och hen har en trygg och fin skoltid som går jättebra. I en storskola är jag rädd att 
de här problemen endast sopas under mattan, vem ska ha tid? Vem har ansvaret? Vem 
ser när situationen är på väg att spåra ur på skolgården?  

Eftersom ingen diagnos är satt så kommer ju ingen resurs finnas för att hjälpa just mitt 
barn klara skoldagen.  

Ser jag en liten sexåring som sitter bakom ett träd och ser ledsen och ensam ut när jag 
hämtar/lämnar barnen, så pratar jag med den. Frågar vad som är fel, kan jag hjälpa till, 
kan en lärare hjälpa till. Kommer någon se dessa små sexåringar den dagen dom ska 
blandas med 1400 andra elever klockan 7:50 på morgonen?  

Förslag från mig! 

Att något bör ske med skolan som den är idag är helt klart. Lokalerna är inte alls 
rustade för den undervisning som vi har idag. Men är då lösningen att bara bygga ut 
befintliga skolor som ju faktiskt inte alls håller måttet? Då är det ju bara de nya delarna 
som kommer leva upp till standard och mina barn byter bara från en gammal skola till 
en annan gammal skola! Var inte förslaget från början att en helt NY skola skulle 
byggas? Vi vet ju alla att det allt som oftast blir billigare att bygga helt nytt än att rusta 
något gammalt.  

Varför inte låta F-3 gå kvar i sina skolor? Och endast flytta 4-9 till storskolorna?  

De som fyllt 10 klarar bättre av att ta sig själva till och från skolan, vilket skulle innebära 
att trafiksituationen förbättras. Fritids skulle inte behövas i lika stor utsträckning på de 
nya skolorna. F-3 skulle ha en lugnare skolmiljö och de lokaler som då blir tomma 
kunde användas som förskoleplatser.  

Jag tycker inte att en liten sexåring som kommit från förskolan med grindar och en trygg 
famn hos sin pedagog ska kastas in på en skola med 1400 elever. Tänk dig själv att 



som sexåring behöva passera ett gäng 14-15 åringar på vägen till ditt klassrum. Jag 
hade aldrig vågat, mina barn hade inte vågat.  

Segregation! 

Västanbyn är en av de skolor i Sandvikens kommun med minst utrikesfödda elever. 
Detta beror helt klart på att det helt enkelt inte finns annat än villor och radhus i 
området. Vilket gör det svårt att bo där när man kommer som nyanländ utan stadig 
inkomst. Jag hade absolut önskat att det var mer blandat på skolan, för att mina barn 
ska få förståelse för att vi alla lever olika med olika bakgrund.  

MEN! Jag tycker inte att det är barnen som ska behöva ansvara för att jämna ut 
standarden på skolorna genom att trycka ihop alla på samma skola.  

Varför kan inte skolskjuts erbjudas de barn som bor i centrala Sandviken ut till 
ytterområdena istället. Tänk dig själv friheten för ett barn som bor i en trång lägenhet på 
stan att få komma ut till västanbyn. Där dom har pulkabacke, skridskobana, fotbollsplan, 
skogsdunge, cykelutflykter till Högbo bruk och längdskidåkning på åkern bredvid skolan. 
Finns allt detta att tillgå på en storskola?  

Jag hoppas verkligen ni tänker om kring detta!!  

Det måste finnas andra alternativ än det här?  

Annars får ni nog inte den uppsving med barn ni förväntar er, istället sker det nog 
utflyttning från kommunen alternativt får vi söka oss till en ej kommunal skola.  

Tack för ordet.  

Mvh Jenny 

2020-09-04 10:44:19 

Låt våra barn ha en skolgång där det inte är för mycket barn, precis som förr. Få den 
kontakt med lärare man önskar och framförallt känna sig trygg. Investera istället i de 
skolor som finns och låt barnen ha närheten från hemmet. Tänk om tänk rätt! 

2020-09-04 14:18:41 

Hej. 

Vår familj har tittat på presentationen och läst igenom materialet. Vi är inte alls positiva 
till detta förslag. 

Vi har valt bostadsområde och boendeort med stor tanke på skola och omsorg för våra 
barn. 

Blir detta med "skolbyarna" (Storskola!) verklighet kommer vi med största sannolikhet 
välja att lämna Sandvikens kommun. Vi kommer då bosätta oss och arbeta (betala 
skatt) på någon annan ort där synen på skola och omsorg är i linje med vad vi önskar. 

Vi tycker ni ska lyssna på kommunens invånare, på oss som ni politiker och tjänstemän 
jobbar för.  

Allt är inte jättebra med skolan i Sandvikens kommun som den är nu, men ingenting 
kommer bli bättre av att dom mindre väl fungerande skolorna läggs ner. 

Skrota denna Storskoleplan och utveckla och förbättra nuvarande skolor istället. 

Tack för odet!  

Pär 

2020-09-04 14:19:56 

Jag undrar var barn med funktionsnedsättningar tar vägen i denna skolplan? Det gäller 
ju alla barn med funktionsnedsättningar men jag tänker exempelvis barn med 
stomi/urostomi/medfödda sjukdomar eller missbildningar som medför behov av extra 
anpassningar kring toalettbestyr. Jag vet barn som får hjälp på mindre skolor att ordna 
så att de får en egen toalett och ett skåp inne på toaletten med sina inkontinensskydd 
och stomimaterial. Där får de slippa smussla in det utan att vara rädd att nån (som de 
inte vill ska se) ska se och får sitta i trygghet samt lugn och ro. 

När jag gick i skolan behövde man hålla i låset medan man gick på toa och nästintill stå 
upp för att nå att hålla i låset samtidigt som man uträttade sina behov. Detta för att 
andra bankade på dörren och öppnade toalettdörren. Det hände varje dag och inte bara 
mig utan det var ett allmänt känt problem. Jag vet att det fortfarande är ett problem än 
idag. Detta är ju i grund och botten ett problem för att det inte finns tillräcklig 



vuxennärvaro. Hur kommer detta se ut på sådana stora skolor? Hur ser möjligheter för 
individuella anpassningar se ut då? Hur ser möjligheterna att tillgodose trygghet, lugn 
och ro ut? Hur kan man tillgodose individuella lösningar när man har sådant stort fokus 
på den stora massan? Vem tar särskilt ansvar för att anpassningar görs och är 
tillräckliga? 

2020-09-05 07:49:56 

Som blivande högstadielärare jublade jag när jag såg detta förslag. Jag har vikarierat en 
del inom skolan och är det något som behöver motverkas så är det segregationen. 
Hoppas att alla som jobbar med detta förslag kan se att den ilska som kommer från 
föräldrar gällande detta förslag förmodligen mest handlar om rädslan för något nytt, och 
att när föräldrar är rädda för nytt så hämmar det barnen. 

2020-09-05 08:18:04 

Jag är negativ till en storskola se på Europa för övrigt och usa dom går tillbaka till 
mindre skolor  

Henrik  

2020-09-05 10:12:43 

Bevara förskolorna utanför tätorten så som Förskolan i Gästrike-Hammarby. Detta är 
viktigt för barnfamiljer som väljer att bo utanför tätorten. Att flytta in och centralisera 
skola och förskola till centralorten Sandviken är att försvåra för en levande landsbygd. 
Speciellt då busstrafiken dras in och bensin/dieselkostnaderna höjs, vilket försvårar 
möjlighet till resor från byar in till tätorten Sandviken. Ett exempel på försvårad 
kommunikation från byar är bland annat att kommunen inte står för  rena skolbussar 
som tex från Gästrike -Hammarby där barnen hänvisas till att ta den vanliga 
linjebussen. 

Stora skolor ger en otrygg miljö där varje enskild individ får allt svårare att synas. Att ha 
stora klasser ger lärarna mindre möjlighet till att se och hjälpa enskilda barn. Barn med 
speciella behov har det svårt att klara av stora klasser/grupper. 

2020-09-05 13:10:08 

Hej! 

Är uppväxt med en storskola i norra sverige som innefattade Åk 4-6 och Åk 7-9.  
Årskurserna 1-3 var utlokaliserade utanför storskolan, likaså särskolan för att skapa 
lugn och studiero för de yngre eleverna och de elever med särskilda behov. I storskolan 
i norra sverige var Åk 7-9 samlad i en större skola, likande Bessemerskolan i 
Sandviken, men i norra sverige fanns större grönområden runt skolan. Åk 4-6 fanns 
inom skolområdet, men var uppdelad på tvåvåningshus en bit ifrån. Varje 
tvåvåningshus hade sin egen lilla skolgård att leka på så att alla barnen kunde ha något 
att göra på rasterna. Åk 4-6 delade dock på en stor gräsplan där man kunde spela 
brännboll, etc. 

Det finns en risk att om högstadieelever sitter på t.ex. gungor, så kommer inte 
mellanstadieelever att tordas gå dit. Anser därför att det måste till skilda skolgårdar som 
barnen kan vara på på rasterna. Barn som tillhör Åk 1-3 är väldigt sköra och bör vara 
helt åtskilda från de äldre skolbarnen, så att det är skolan som formar barnen och inte  
miljön. Att vuxna, t.ex. lärare, befinner sig ute på rasterna och är synliga för barnen 
bidrar till att skapa bättre förutsättningar till ett lugnare klimat för barnen.  

Att samla större och mindre barn på samma ställe fungerar oftast bra när det handlar 
om mindre skolor i utbygden där lärarna har full kontroll på barnen och där lärarna 
vågar säga till. Men på storskolor blir barnen mer osynliga och det finns risk för att de 
mindre barnen tar efter dumheter som de äldre barnen gör. 

/Anita  

2020-09-05 22:34:48 

Att renovera alla klassrum. 

2020-09-06 19:56:48 

Som lärare vet jag hur värdefullt små enheter är, barnen blir mer synliga och det blir 
mindre bus. Att lägga ner de skolor som fungerar allra bäst, t ex Jernvallen och Sätra 
skola och utöka skolor som har haft problem t ex Björksätra och Murgården är en 
dåraktig väg att gå. Man hänvisar till att skötsamma elever skulle "smitta av sig" på 
elever som inte gör det de ska i klassrummet... tyvärr är verkligheten den motsatta. 



Stökiga elever drar ner övriga och miljön i klassrummet blir stökigare. Bästa sättet att 
råda bot på oroliga klasser är små skolenheter där lärarna har större möjligheter att 
forma kulturen på skolan. Det blir personligt och man blir mer rädd om sin skola. S8m 
lärare finns det heller ingen lockelse att arbeta i större skolor hellre än små, vi vill ha bra 
löner och bra arbetsmiljö, storleken på skolan är inte avgörande men skolmiljön blir 
oftast bättre i mindre enheter. Tänk om och satsa på att rusta de mindre enheterna 
istället för att slösa jättesummor på storskolor. 

2020-09-07 08:48:42 

Hej, Gällande Skolhusplanen 2030 så vill jag ta tillfället i akt att ge min input utifrån de 
fem målsättningsdelarna: 

1.bidra med tillräckligt antal utbildningsplatser 

2. minska segregationen i skolan 

3. säkerställa likvärdighet i skolor och förskolor 

4. redogöra för utformning av lämpliga lokaler 

5. presentera ekonomiskt underlag 
 
1. Vi har ett antal skolor idag och det enkla sättet är att bygga stora skolor som sväljer 
många elever, standardisera utbildningformatet och nyttja de synergier i form av 
resurser etc som skapas. Min fulla övertygelse är dock att det är alldeles för trångsynt 
att tänka så. Sandviken är ett varumärke som vi måste vårda och göra attraktivt. Ett 
varumärke måste sända ett positivt budskap och gärna vara unikt. Med det konstaterat 
kan vi inte gå mot att bli lik de större städerna. Jag arbetar på Sandvik och kommer ofta 
i kontakt med personer och familjer från t.ex. Stockholm som överväger att flytta till 
Sandviken för att jobba hos oss. Något man attraheras av är såklart närheten till 
naturen med Högbo och Kungsberget men även småskaligheten, då inte minst 
skolorna. Man vill, precis som för egen del, inte ha sitt barn i en anonym "jätteskola" 
precis som man hade i Stockholm. Det förslaget (och jag är väldigt glad att det bara är 
ett förslag och inte ett beslut) som presenteras gör det mycket svårare för oss att 
attrahera arbetskraft vilket skulle vara förödande. Jag tycker man ska se över att bygga 
ut de befintliga skolorna för att på totalen uppnå ett platsantal som täcker det framtida 
behovet. 

2. Segregationen är något av en hjärtefråga för mig då jag verkligen vill främja en sund 
och väl fungerande integrationspolitik. Min erfarenhet och fulla övertygelse är dock att 
större skolor är helt förödande för det. Jag har flertalet vänner från olika nationaliteter, 
vissa som jag vuxit upp med och vissa som jag träffat i vuxen ålder privat eller via 
jobbet och där man haft sin skolgång i mindre format har man lärt sig det svenska 
språket, skaffat vänner och skapat kontakter på ett helt annat sätt än dem som gått i 
större skolor. Vi människor tenderar att gruppera oss med dem som vid en första 
anblick är lika oss själva, t.ex. pratar samma språk, har samma bakgrund, kultur etc. 
För mig är det dock inte integration. Jag utgår här från etnisk bakgrund, men är väl 
medveten om att segregation innefattar så mycket mer och till saken hör att det jag 
menar kan appliceras även på dem med funktionsnedsättnin, introvert/extrovert etc. Jag 
har genom min arbetsgivare haft möjligheten att bo utomlands och kan därigenom utgå 
från mig själv i det att i de länder där det funnits grupper med svenskar så har jag tytt 
mig till dem för det har varit bekvämt, men i de länder där jag i princip varit ensam så 
har jag integrerat mig med dem från landet på ett helt annat sätt och det har faktiskt 
varit mycket bättre och gett mycket mer. 

3. Vi har en skolplan och jobbar pedagogerna efter det så ska kvalitetssäkringen om en 
likvärdig kunskapsgrund vara säkerställd. Sen har vi problematiken med att rekrytera 
utbildade pedagoger till skolor i ytterområdena men frågan är om det är de elever som 
bor där som ska skeppas eller om det går att hitta sätt att förflytta pedagogerna? Jag 
tror snarare att det är det andra som är vägen som är det sunda och är övertygad om 
att det går att planera så att personal kan täcka flera skolor samt så tror jag även att 
man behöver se över lönenivåerna för de pedagoger som har sin placering i skolor i 
ytterområdena genom lönetillägg och/eller reseersättning i någon form. 

4. En analys bör göras av de befintliga skolorna, dess lokaler och kringliggande 
områden för att sedan vidta lämpliga åtgärder. 

5. Detta är såklart svårt för mig att svara på, men har samtidigt svårt att se att det skulle 
bli dyrare att komplettera de befintliga skolorna och vidta åtgärder för att säkerställa 
beläggningen av utbildade pedagoger i en tillfredställande utsträckning kontra att bygga 
storskolor. Sen så måste jag återigen trycka på attraktionskraften av varumärket 



Sandviken. Att bygga storskolor skulle göra varumärket väldigt mycket mindre attraktivt 
vilket gör att familjer/personer som skulle generera höga skatteintäkter inte skulle välja 
att flytta till Sandviken och det är en kostsam bieffekt. 

Tyvärr upplevde jag det lite utmanande att få med allt och skriva i detta interface, men 
jag tror ändå att jag fått med det mesta av mina åsikter i frågan.  

Snälla, snälla... Stjälp inte Sandviken, dess attraktionskraft och framtid genom att gå på 
linjen med storskolor. Ge oss istället ett unikt Sandviken som sticker ut, som man vill 
stanna kvar i samt som folk vill flytta till. 

Med vänlig hälsning, 

Stefan 

2020-09-07 08:50:08 

Skolbyar känns som ett finare ord för storskola. Varför inte rusta befintliga skolor? 
Vilken forskning grundas beslutet på? Vad säger att det är bättre med skolbyar kontra 
mindre skolor. Enligt SVT finns det ingen forskning gällande yngre barn som stödjer att 
en stor skola skulle gynna elevers resultat. Min känsla är att vi inte kommer påverka 
detta beslut, det är säkert redan klubbat och bestämt. 

2020-09-07 11:56:23 

Beträffande storskolor 

Jag är en 58 årig kvinna från Järbo. Jag känner mig ganska erfaren av livets många 
toppar och dalar. Både när det gäller skolvärlden och världen utanför. Jag vet att 
människan vill komma framåt – det är en stark drivkraft inom oss – många studier visar 
också att motgångar gör människor starkare, medan brist på motgångar gör oss 
svagare. Allt för svåra motgångar är naturligtvis inte bra. Här behövs en trygg tillvaro. 
Vad har då detta med storskola att göra? 

Jag anser att: 

Det är lättare att fånga upp barn/elever som befinner sig i svåra ”lägen” i livet (här kan 
listan göras lång) på en mindre skola än på en stor skola 

Trygghet är viktigare än kunskapskrav, finns trygghet från början kommer oftast resten 
av sig själv 

Föräldrar har större chans att engagera sig i en mindre skola än i en större 

Barn känner större trygghet i mindre ”områden” än i större ”områden” 

Man ska satsa på att bygga mindre skolor/rusta gamla 

Det är lättare att rekrytera lärare till en mindre ”enhet” än till en större ”enhet” 

Den sociala förmågan (per automatik) inte utvecklas mindre i en liten enhet 

Den satsning Sandvikens kommun gjort gällande ”digitaliseringen i skolan” gör att alla 
elever kan ta del av hur digitala verktyg och medier påverkar dem själva men också 
samhällsutvecklingen 

Alla pedagoger på en liten ”enhet” följer skolverkets riktlinjer, dvs att alla barn och 
elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i 
en trygg miljö 

Många människor tillsammans utgör en större hälsorisk. Det pågår en pandemi i 
världen och enligt forskning kan pandemier bli allt vanligare i framtiden. För att bromsa 
pandemier på ett effektivt sätt vet de flesta människor i dag att stora folksamlingar är 
förödande. Mindre samlingar, mindre skolor, bidrar till ett ansvarstagande och bromsar 
smitta. 

___________________________________________________________ 

Jag skulle naturligtvis kunna referera till forskarrapporter gällande nackdelar med 
storskola och forskning gällande stora folksamlingar vid pandemier men det är jag säker 
på att ni tagit del av. Någon som varit aktiv i storskoleämnet är som bekant Åsa 
Morberg Sandviken. Läs hennes artiklar en gång till!  

Mvh Birgitta (kan tilläggas att jag jobbar som lärare och har många års erfarenhet av 
skola och barnomsorg) 



2020-09-08 17:29:06 

Jag tycker det är dåligt att stänga ner högstadium på landsbygden.  

1.Hur som helst så mår eleverna bättre av att slippa pendla till och från skolan. 

2. Studieresultat och elevens sätt att lära sig samt prestationer är klart mycket högre i 
en mindre skola. 

3. Samspel och sammanhållning är mycket godare på en mindre skola. Det säger sig 
självt att en stor skola har sämre möjlighet att hålla ordning och en tillräckligt bra trivsel 
än en mindre skola. 

Kort om mina åsikter.  

Mvh Jenny 

2020-09-09 17:29:34 

- Förslag om 3 st skolbyar i Norrsätra, Björksätra och Murgådsskolan. Enligt 
skolhusplanen är det i dessa områden där de ofördelaktiga socioekonomiska faktorerna 
är.  

Hur har ni tänkt där med integration? Barnen som bor i dessa områden går redan på 
dessa skolor, det kommer inte bli någon fördelning av barnen utan det kommer 
fortfarande vara majoritet av utlandsfödda barn på dessa skolor.  

- Istället för att flytta barnen, och lägga ner förskola i Gästrike-Hammarby samt förskola 
och grundskola i Kungsgården så kan väl barn från Sandviken istället åka till Gästrike-
Hammarby och Kungsgården.  

Varför ska barnen i Kungsgården och G-H behöva förflytta sig? Främst Kungsgårdens 
barn till ev Norrsätra?  

- Det är väl bättre för integrationen att de utlandsfödda barnen i Sandviken istället får 
åka ut till landsbygnden. De kommer då från grupperingar som kan bli på en storskola i 
Sandviken och de kommer integrera bättre med svenskfödda barn. På en storskola tror 
jag att det ändå kommer bli grupperingar. Är det 1400 barn på en skola, tror ni verkligen 
att de utlandsfödda kommer att intregreras bra?&#8232;Dessa barn kommer 
förmodligen att dra sig till varandra istället, tänk själv om ni skulle behöva börja på en 
skola i ett annat land där ni har svårt med språket. Oddsen är att man dras till de som 
talar samma språk och ha samma kultur. Självklart finns det undantag med barn som 
säkert kommer integreras och umgås med svenska barn men jag tror att majoriteten av 
de utlandsfödda barnen kommer umgås med varandra om det blir stora skolor. 
&#8232;På en mindre skola, på landsbygden, kommer barnen att lära känna varandra 
mycket bättre. De kommer leka på rasterna mellan årskullarna. Lärarna på skolan 
kommer kunna känna igen alla barnen som går på skolan.  

- Ordna fler bostäder på landsbygden så att de utlandsfödda familjerna kan flytta dit 
istället för att bosätta sig i Norrsätra, Björksätra och Nya Bruket.  

- Något som kan hända om ni börjar lägga ner skolor, är att privata skolor kan se detta 
som en chans att öppna skolor i Sandviken. Risken är att många föräldrar väljer att 
sätta sina barn på dessa skolor för att de inte vill att barnen ska gå på en större skola.  

- På en större skola känns det som att man kan bli anonym. Lärarna kommer inte ha 
koll på vilka som är elever där och vilka som inte ska vara på skolan. Det kommer bli 
grupperingar och mobbning och segregation.  

- Istället för att lägga ner verksamheter på landsbygden skulle det vara bättre att satsa. 
Om skolan i Kungsgården läggs ner, hur många tror ni vill flytta till Kungsgården efter 
det? Har ni tänkt att alla ska bo i Sandviken?&#8232;Allt fler vill bo på landsbygden men 
det blir svårt när man från politiskt håll bara ska lägga ner saker.  

- Hur har ni tänkt med bla parkeringsplatser vid skolorna i Sandviken? Det behövs 
mycket plats för att barn ska lämnas och hämtas.  

- Man får en känsla av att ni som gjort detta, vill ta död på landsbygden. Storviksbadet 
kommer kanske läggas ner, renoveringen av Parkhallen i Storvik kommer knappas 
göras, ni lägger ner skolor i Gästrike-Hammarby och Kungsgården. VI flyttade till Storvik 
för att komma bort från Sandviken, vi tycker om att bo på landet. Alla känner alla och 
det blir en mysig tillvaro.  

- Alla barn är inte gjorda för att gå på en större skola, vissa barn behöver ha det lugnet 
som en mindre skola kan erbjuda. &#8232;Murgårdsskolan har redan nu problem med 



mobbning, hur tänker ni att detta kommer minska när ni tänker göra ännu större skolor? 
Lärarna kommer ha ännu svårare att hindra mobbning.  

- Det ni skriver om förskola och grundskola, att det är fördelaktigt med större enheter för 
de nyexaminerade förkolelärarna osv. Det låter ändå bra, jag förstår vad ni menar. Det 
blir då också mindre skört om någon tex är sjuk eller man av annan anledning måste 
hjälpas åt. Man har lättare att utbyta erfarenheter och tillgången till mer erfarna 
förskolelärare som kan hjälpa de nya blir lättare.  

Vad tycker lärarna som jobbar? både i Sandviken tätort och utanför? 

- För gymnasium verkar elevunderlaget bara att öka. Skulle inte en lösning vara att 
öppna upp Hammargymnasiet igen?&#8232;Det är synd om man inte ska satsa på 
gymnasiet för då kommer fler elever att söka sig till andra kommuner, tex Gävle. Dessa 
ungdomar kommer då säkert ha sina fritidsaktivitet i Gävle, vilket kommer bidra till att 
fritidsaktiviteter i Sandviken kommer behöva läggas ner. &#8232;Istället för att planera 
att bara inrikta sig mot yrkesförberedande utbildningar borde man satsa på även 
högskoleförberedande utbildningarna så att vi får behålla våra elever i Sandvikens 
kommun.  

Om jag ändå ska lista några saker som jag känner lite extra för så är det följande:  

1. Nedläggningen av skolan i Kungsgården.  

&#8232;- Låt barnen i Sandviken få åka till Kungsgården istället för tvärtom.  

2. Öppna upp Hammargymnasiet igen så att vi får behålla så många elever som möjligt 
i Sandvikens kommun.  

Jag och min familj är ändå glad att vi bor i Storvik, för här verkar det inte bli sådan 
mycket skillnad av skolhusplanen. Jag tycker mer synd om de familjer som bor i 
Kungsgården, Gästrike-Hammarby och Jäderfors där förskola/grundskola planeras att 
läggas ner.  

Jag har förståelse för varför man planerar enligt Skolhusplanen, jag tycker bara 
generellt att det är synd att det alltid är landsbygden som får lida vid sådana här 
planeringar. &#8232; 

2020-09-09 20:04:39 

Som förälder till två barn, så är jag på riktigt oroad över utvecklingen i Sandvikens 
kommun. En kommun som jag för övrigt bott i i hela mitt liv i stort sett. Nu är det fritt fall, 
i alla fall om man ser till hur man sköter skola och barnomsorg i den här kommunen. 
Angående skolhusplanen har jag några frågeställningar som jag hoppas ni har tänkt på.  

- hur påverkar detta landsbygden? Kommer det vara attraktivt att köpa hus utanför 
Sandvikens stadskärna? Kommer man ens kunna sälja ett hus i en by som saknar 
skola? 

- hur påverkar det miljön att skjutsa barn från byar till stadskärnan? Tänker man stå för 
skolskjuts? Och vilka omfattas av det? Som förälder och tex jobba åt ett annat håll än 
där skolan ligger är nog detta att anse som ohållbart? 

- hur påverkar dessa ?skolbyar? (ett finare ord för storskolor) elevernas trygghetskänsla 
och anknytning till vuxna på skolan? Hur många vuxna kommer dessa barn ha kontakt 
med under en vecka tex? Då jag antar att det man syftar till med att just spara pengar är 
att kunna samarbeta i ?huset? vilket skulle innebära en ordentlig ruljangs på personal?  

- hur påverkar dessa skolor barn med NPF diagnos? (Där tex adhd, add, asperger tex 
ingår) dessa barn är i extra behov av att känna trygghet, tillit och kontinuitet och rutin för 
att ha möjligheter att lyckas i skolan. Eller räknas inte barn in som inte passar i 
?mallen?? För dessa barn skulle dessa ?skolbyar? vara FÖRÖDANDE.  

- Vem ska se individen på dessa stora skolor (ja, för det är precis vad det är. Skolbyar 
är som sagt bara förfinat)? Hur ska man kunna fånga upp ett barn som mår dåligt? Hur 
ska man hinna med och se barn som är utanför? Hur ska man kunna se mobbning?  

- hur ska man jobba för att det inte ska bildas grupperingar på dessa stora skolor?   

Från en förälder till två barn i Sandvikens kommun är jag på riktigt förbannad hur ni 
hanterar våra barn och ungdomar. Vår framtid. Men som ni jobbar nu inom skola och 
barnomsorgen så löser ni snart både platsbrist och annat genom att indirekt tvinga 
barnfamiljer från kommunen. För att inte tala om lärare. 



2020-09-10 09:05:31 

Jag tänker att skolhusplanen inte bara handlar om skolorna i kommunen, utan om hur 
alla områden i kommunen tillslut ska bli. Det är uppenbart att det är centrala Sandviken 
som är viktigast för er. Vad kommer hända med våra ytterområden? Storvik? 
Kungsgården? Jag bor i Sandviken men är uppvuxen i Gästrike Hammarby. Ett 
underbart ställe som är en idyll jämfört med Sandviken. För mig är det obegripligt att 
man vänder ryggen så totalt mot landsbygden och bara bryr sig om de centrala delarna, 
som helt ärligt inte är de roligaste att bo in utan mest passar pensionärerna numera. 
Om ens det.  

Finns det ens belägg för att storskolor är bra? Finns det forskning som visar att barn 
och lärare mår bättre på storskolor? Förmodligen inte. Ni kör över invånarna i denna 
fråga för att ni inte orkat ta tag i detta med att rusta de befintliga lokalerna tidigare. Och 
dessutom- Ni har råd att bygga skolor för massvis med pengar men att ha elevcoacher 
kvar för barn som behöver stöd i skolan - det har ni inte??  Dags att PRIORITERA 
RÄTT. använd de lokaler som finns och rusta dessa istället, finns förmodligen fler än ni 
vill erkänna. Jag skulle tro att ni varit runt i landet och inspirerats av andra ?fina? skolor 
och så vill ni ha något nytt att visa upp i kommunen. Har nog hört att sådana här projekt 
är det bästa kommunstyrande vet... usch!! 

Detta är skattebetalarnas pengar, inte era! 

Kan inte vara det bästa för miljön att bygga en massa nytt heller, var finns den 
aspekten?  

NEJ !  Gör om, gör rätt.  

Vad gäller framtida barnafödande har jag svårt att tro att det kan vara en anledning till 
att bygga storskolor. Exakt hur många barn som föds om 10 år vet vi först om 10 år. 

2020-09-10 10:55:09 

Tycker det är helt sjukt att ni vill förstöra för alla barn som går på mindre skolor och ska 
behöva åka flera mil om dagen för att komma till och från skolan. Dem som valt att flytta 
utanför Sandviken för att komma bort från det osäkra samhället vi lever i idag. 

2020-09-10 12:46:20 

Jag anser att planen inte alls är hållbar, det är barnen som är vår framtid och därför 
anser jag att en skolplan med barnen i fokus bör tas fram istället. Planen som finns i 
dagsläget utgår ifrån fördelar och önskemål ifrån politiker, men vem lyssnar på barnen? 
Att skapa storskolor kommer ta bort tryggheten för barnen. I mindre skolor finns 
möjlighet att se varje enskild individ och bemöta dom utifrån deras behov och 
förutsättningar. Det är därför bättre att lägga pengar på fler resurser och hjälpmedel än 
på att bygga större skolor där problematik kommer eskalera. När det gäller barn med 
extra behov så är skolplanen i samma princip som ett fängelse; man sätter alla 
utmaningar i samma förvaring där dom sedan kan dela erfarenheter och kunskaper med 
varandra, dom blir en samhörighet. Genom detta blir risken att man överför sitt 
beteende på varandra och därför kan problematiken i en större gruppering eskalera och 
utmanande beteenden och problematik blir större. Till skillnad från en mindre skola där 
man får individanpassad hjälp och vägledning, barn med extra behov finns inte i större 
grupperingar och därför är chansen större att ett "negativt beteende" övergår till ett mer 
välfungerande då det finns flertal av positiva egenskaper att ta efter.  
 
Om man sen ser till läroplanen så finns flera punkter med innebörden att varje lärare 
ska ha möjlighet och utrymme till att  äta närvarande och se varje enskild elev- detta ser 
jag som ohållbart i dagens skolhusplan.  
 
Jag tycker man ska se över åsikter ifrån dels barnen, eftersom det är deras skola som 
drabbas, deras trygghet som kommer raseras. Men också lärare och annan personal 
inom skolan. Vad anser exempelvis behöriga lärare om att jobba på en skola med 
elever vars namn endast är just det: ett namn på ett papper. Istället för att ha möjlighet 
att faktiskt skapa relation med varje elev i sin klass? Och vad anser barnen om detta? 
Att varje dag spenderas med lärare som enbart känner till namnet? Vem ska man lita 
på? Vem ska man känna sig trygg med? Om man inte ens känner de vuxna människor 
som faktiskt bär ansvaret över barnen under de timmar på skolområdet?  
Tänk om, tänk rätt. 



2020-09-10 14:45:27 

Jag kan se för och nackdelar med både större och mindre skolor, främst av egen 
erfarenhet. Fördelen med större skolor är att på mindre orter i mindre klasser så passar 
inte alla barn in, det kan vara lättare att få vänner om utbudet är större. 

Men som förälder till barn med NPF diagnoser blir jag på riktigt orolig över 
skolhusplanen. Att bunta ihop barn i stora klasser på stora skolgårdar med många 
elever gör att man tappar kontakt med många barn. De som inte tar för sig får inte plats 
på samma sätt, barn som har svårt att stoppa sina impulser får större område att 
misslyckas på, Det blir för många människor runtomkring som inte har den förståelsen 
och insikten man har på ett mindre ställe om varför ett barn agerar som de gör. Barnet 
blir en stökig individ som uppfattas som jobbig av människor som inte känner dem. I en 
mindre skola uplever jag helt andra möjligheter att stävja den situationen, framförallt för 
att det är lättare att komma i kontakt med andra föräldrar på en mindre ort/ skola. Ta 
inte bort möjligheten för barnen att bli starka individer och lyckas i livet trots sin 
funktionsnedsättning, låt föräldrar få möjligheten att välja vilken typ av skola som passar 
ens barn bäst. Ska de som vill satsa på en levande landsbygd straffas med att barnen 
får långa dagar för att ta sig till sin skola eller vara helt slut efter skolan för att en rörig 
miljö kräver så mycket energi av ett barn med diagnos. Låt byskolorna leva, låt 
människor få välja och sätt barnens välmående i första rum före ekonomi. 
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Hur är det tänkt att Alice som bor 2,4 kilometer ifrån Björksätra skola ska ta sig dit och 
hem på ett miljövänligt sätt ? Miljömässiga skäl borde väga tungt likaså 
familjesituationer. Nu kan Alice gå själv till skolan. Hon kan gå hem efter 
fritidsverksamheten. Alice får känna sig viktig och lär sig ta ansvar. Pappa kan berätta 
för fritids att Alice ska gå hem kl.16 när pappa slutar arbetet. Familjen behöver inte 
skjutsa sina barn till skolan. Alice tar sällskap på vägen med en klasskamrat för 
föräldrarna har pratat ihop sig om det. Föräldrar slipper skjutsa = miljön skonas. Man får 
dessutom inte skolskjuts från fritids. Så pappa måste åka omvägen förbi skolan och 
hämta Alice om skolhusplanen blir verklighet. Familjer ska våga bo utanför centrala 
Sandviken.. 

2020-09-11 10:11:40 

Hej, 

Efter att jag har läst skolhusplanen samt tillhörande fakta i form av tabeller och övriga 
underlag har jag följande synpunkter jag vill ge.  

Det positiva är att kommunen vill göra något för att åtgärda problem i skolan och är 
beredda att satsa stora resurser på det ekonomiskt. Det jag slås av efter att ha läst är i 
mina ögon det väldigt bristfälliga underlaget man har skapat planen utifrån. Man 
hänvisar genomgående till två saker, 

Befolkningsprognosen i kommunen och tidigare genomfört tjänstemannaförslag Skola 
2025. Utöver det är det några lösryckta delar från olika studier som tas upp.  

Jag kan tycka att är man beredd att satsa betydande delar av kommunens budget 
under flera år framåt bör man i en förstudie ta fram minst tre olika förslag för att kunna 
jämföra konsekvenser, risker och kostnader. I nuläget finns det bara ett förslag vilket 
gör att det inte går att jämföra och inte heller hävda att det är det bästa eller sämsta. 

Jag tycker att man borde utveckla minst två till förslag där man tittar från olika 
infallsvinklar. Att utreda fler F-5 Skolor, fler 6-9 skolor och se hur det skulle påverka att 
sprida dessa istället för att slå ihop. Med väl planerade upptagningsområden kan man 
då motverka segregation och öka integration i Sandvikens tätort samt hålla 
landsbygden levande. 

Högstadiet kan kanske vara motiverat att slå ihop till större enheter, men se då över vart 
man förlägger dessa, kanske är bättre att sprida än att lägga i befintliga 
problemområden. 

Jag saknar helt en risk och konsekvensanalys över det liggande förslaget. Man har inte 
kopplat förslaget till kommunens strategi och vision utan tycks snarare motverka denna 
känns det som. 

Läser man i Sandvikens kommuns Vision 2025 står det att ?Sandvikens kommun skall 
erbjuda en trygg och attraktiv livsmiljö där många vill bo och leva?. Det står också att 

?I vårt förändringsarbete ser vi till hela kommunens unika behov och vi stödjer lokal 
utveckling? 



Observera att det faktiskt står Sandvikens Kommun, inte Sandviken centralort!!!! 

Jag ser stora risker om man tar bort skolan på landsbygden. Vi själva som familj valde 
att flytta från Stockholm till Kungsgården år 2014/2015. Hade inte Kungsgården haft 
förskola/skola så hade vi aldrig valt att flytta till Sandvikens kommun utan valt Gävle 
som var mitt första alterntiv då vi båda jobbar där, och jag känner fler som har liknade 
situation och resonerar lika.  

Man har inte presenterat någon risk och konsekvensanalys hur en stor förändring av 
skolan kan påverka Befolkningsprognosen för kommunen, och även skatteintäkterna. 

Sandvikens kommun har saker som många andra små kommuner i Sverige skulle vara 
avundsjuka på.  

- Vi har flera stora arbetsgivare 

- Vi har kända friluftsanläggningar, främst representerade av Kungsberget och Högbo, 
men även Årsunda/strandbaden med flera. 

- Vi har en fantastisk natur med blandning av skog, sjö och jordbruksmark. 

- Vi har bra läge med närhet till både Dalarna och mot Gävle, Uppsala, Stockholm 

Det sistnämnda är viktigt för mig då jag, innan Corona pendlade mellan Stockholm och 
Sandviken väldigt ofta. 

Detta gör det viktigt att hela kommunen måste leva, Sandviken som centralort är inte 
det som gör kommunen bra, det är hela kommunen, inklusive Sandviken som skapar en 
bra och attraktiv helhet och där är skolor i hela kommunen en viktig del. För min familj 
personligen har faktiskt 

Sandviken som tätort helt eller ingen betydelse utan det är livet och möjligheterna att få 
bo på landet för oss som familj som gjorde Sandviken attraktivt. 

Slutsats: 

Skapa fler förslag på bättre underlag innan man fattar jättebeslut om skola och 
kommunbudget.  

Se till att förslagen är förankrade hos kommuninvånare och alla partier för att skapa en 
långsiktighet, just nu skapas protestlistor och grupper inom kommunen som är helt mot 
detta förslag. Det är inte genomtänkt. 

Våga gå emot trender och satsa på hela kommunen, det kommer göra Sandviken 
kommun betydligt mer attraktiv för inflyttning nu och i framtiden. Ta chansen nu när vi 
har stora företag som Sandvik och Microsoft på igång att visa att man kan bo på landet 
men ändå jobba med högteknologiska företag i framkant utan att behöva bo i 
stortstadsregioner.  

Om ingen ändring sker kommer detta resultera i förakt för kommunens tjänstemän och 
styrande politiker. 

2020-09-11 12:07:40 

Har läst skolhusplanen samt tillhörande fakta i form av tabeller och övriga underlag. Det 
positiva är att kommunen vill göra något för att åtgärda problem i skolan och är beredda 
att satsa stora resurser på det ekonomiskt. Det jag slås av efter att ha läst är i mina 
ögon det väldigt bristfälliga underlaget man har skapat planen utifrån. Man hänvisar 
genomgående till två saker, Befolkningsprognosen i kommunen och tidigare genomfört 
tjänstemannaförslag Skola 2025. Utöver det är det några lösryckta delar från olika 
studier som tas upp. Jag kan tycka att är man beredd att satsa betydande delar av 
kommunens budget under flera år framåt bör man i en förstudie ta fram minst tre olika 
förslag för att kunna jämföra konsekvenser, risker och kostnader. I nuläget finns det 
bara ett förslag vilket gör att det inte går att jämföra och inte heller hävda att det är det 
bästa eller sämsta.  

Jag tycker att man borde utveckla minst två till förslag där man tittar från olika 
infallsvinklar. Att utreda fler F-5 Skolor, fler 6-9 skolor och se hur det skulle påverka att 
sprida dessa istället för att slå ihop. Med väl planerade upptagningsområden kan man 
då motverka segregation och öka integration i Sandvikens tätort samt hålla 
landsbygden levande.  

Högstadiet kan kanske vara motiverat att slå ihop till större enheter, men se då över vart 
man förlägger dessa, kanske är bättre att sprida än att lägga i befintliga 
problemområden.  



Jag saknar helt en risk och konsekvensanalys över det liggande förslaget. Man har inte 
kopplat förslaget till kommunens strategi och vision utan tycks snarare motverka denna 
känns det som.  

Läser man i Sandvikens kommuns Vision 2025 står det att ?Sandvikens kommun skall 
erbjuda en trygg och attraktiv livsmiljö där många vill bo och leva?. Det står också att  

?I vårt förändringsarbete ser vi till hela kommunens unika behov och vi stödjer lokal 
utveckling? 

Observera att det faktiskt står Sandvikens Kommun, inte Sandviken centralort! 

Jag ser stora risker om man tar bort skolan på landsbygden. Vi själva som familj valde 
att flytta från Valbo till Kungsgården år 2014. Hade inte Kungsgården haft förskola/skola 
så hade vi aldrig valt att flytta till Sandvikens kommun, och jag känner fler som har 
liknade situation och resonerar lika. Man har inte presenterat någon risk och 
konsekvensanalys hur en stor förändring av skolan kan påverka Befolkningsprognosen 
för kommunen, och även skatteintäkterna. 

Sandvikens kommun har saker som många andra små kommuner i Sverige skulle vara 
avundsjuka på.  

Vi har flera stora arbetsgivare 

Vi har kända friluftsanläggningar, främst representerade av Kungsberget och Högbo, 
men även Årsunda/strandbaden med flera.  

Vi har en fantastisk natur med blandning av skog, sjö och jordbruksmark. 

Vi har bra läge med närhet till både Dalarna och mot Gävle, Uppsala, Stockholm 

Detta gör det viktigt att hela kommunen måste leva, Sandviken som centralort är inte 
det som gör kommunen bra, det är hela kommunen, inklusive Sandviken som skapar en 
bra och attraktiv helhet och där är skolor i hela kommunen en viktig del. 

Slutsats.  

Skapa fler förslag på bättre underlag innan man fattar jättebeslut om skola och 
kommunbudget.  

Se till att förslagen är förankrade hos kommuninvånare och alla partier för att skapa en 
långsiktighet.  

Våg gå emot trender och satsa på hela kommunen, det kommer göra Sandviken 
kommun betydligt mer attraktiv för inflyttning! 

2020-09-13 09:52:16 

Jag ställer mig helt emot detta förslag. Gör om och fundera igen. Det här är inte 
lösningen för integrationen. Har ni inte lärt er någonting under rådande pandemi? Det är 
inte bra att samla väldigt många människor på liten plats. 

Vart sker mobbingen? Jo i korridorerna med fler elever där lärarna inte vet vem som hör 
till vem så ökar risken betydligt för barnens utsatthet. Det är nästan aldrig mobbing sker 
i klassrummet. 

2020-09-13 13:44:40 

Jäderfors skola ska vara kvar !! 

Skolan är, oavsett storlek, en nyckelaktör för en levande landsbygd. Det genererar 
framtidstro, här byggs barnens stolthet över sin hembygd och här läggs grunden för ett 
återflytt efter högre utbildning. 

Bristande kompetens och kunskap om vad som händer vid skolnedläggningar förleder 
Sveriges kommuners politiker och tjänstemän att göra som andra gör. Och alltför 
många tror att man kan effektivisera och förbättra sin skolverksamhet genom att lägga 
ned sina minsta skolor. 

Skälen för nedläggning är alltid ekonomiska. Det är lätt att visa på kortsiktiga 
besparingar, medan kunskapen om vad som händer på längre sikt är bristfällig, 
förbisedd eller till och med obefintlig. 

Andra argument som används för nedläggning är svårigheter att rekrytera behöriga 
lärare. Det är en utmaning för skolar oavsett storlek. Att det skulle vara särskilt svårt att 
rekrytera lärare till små skolor finns inga kända belägg för. 



Vad man har sett är att det har varit svårt att rekrytera till nedläggningshotade skolor. 
Det är ju föga förvånande men har inget med storleken på skolan att göra. Brist på 
arbetstillfällen på landsbygden ett känt hinder för människor som vill ta steget att flytta 
ut från staden. Det talar i stället för en säkrare tillgång på personal till de arbetstillfällen 
som finns i bygdeskolan. 

Små skolor har svårt att klara sig i en skolpengsfinansierad värld men även om 
kommunen tvingas skjuta till extra medel så rör det sig dock alltid om blygsamma 
summor i kommunens skolbudget. 

Lägre elevhälsokostnader, mindre resande och en högre livskvalitet för landsbygdens 
barn syns förstås inte i balansräkningen. Inte heller de långsiktiga effekterna av att 
behålla skolan. 

Det finns inga goda skäl för att avveckla våra små landsbygdsskolor. Det spelar ingen 
roll om man lutar sig mot ekonomiska argument eller kvalitetsaspekter. 

Slutsatsen blir densamma: Att satsa på välfinansierade och välutvecklade små skolor är 
den mest kostnadseffektiva regionalpolitiska åtgärd som en kommun kan ägna sig åt. 

2016 kördes det barn från Sandviken till Jäderfors skola,  detta var mycket lyckat, det 
har oxå flyttat familjer till Jäderfors för att barnen varit på glid, dom barnen fick en 
mycket bra start och det kan ha varit detta som varit rätt resept. 

Hälsningar Hans  

2020-09-14 05:51:39 

Jag arbetar på Göranssonska skolan i Sandviken, en friskola där kommunen äger 9%. 
När studenterna lämnar oss efter 3 år får de i personliga intervjuer berätta vad de 
uppskattat mest under dessa år. I stort sett alla elever berättar att de valde GS på grund 
av att det är en liten skola och att det känns familjärt. Redan efter några veckor berättar 
elever i åk1, om man frågar, att känner den känslan, att vi blir som en extra familj och 
att de långa dagarna då vägs upp och glöms bort.  

Jag har arbetat både på de två största gymnasieskolorna i Gävle och SFI i Sandviken. 
På dessa stora skolor försvinner eleverna i mängden, då man inte undervisar alla. Man 
vet inte ens om eleven man möter i korridoren går där eller hälsar på en kompis. Än 
mindre om eleven ändrat beteende och mår dåligt. Lika så bland kollegor. Man vet inte i 
fikarummet om personen sitter där är vikarie eller anställd. Man åker till arbetet och gör 
sina lektioner som står i schemat, inget extra.  

Om man är fler kollegor spelar det ingen roll att det ger fler möjligheter till ökad 
integration om inte viljan finns. Som människa umgås man gärna och bara med de 
närmaste. Lika så bland elever. Om inte viljan för integration mellan elever finns 
kommer inte den heller att öka. Bara för att man samlar alla i en skola blir det inte 
automatiskt en bra integrering, förutom på papper och i teorin. En plan för hur 
integrationen i praktiken ska gå till, både bland elever och pedagoger är något jag vill se 
förslag på, och stödjas av pedagogerna innan jag tror på denna plan.  

Idén är god men kommer aldrig bli bra i praktiken med sådan stor motvilja bland elever, 
föräldrar, pedagoger och medborgare. 

Låt barnen ha kvar möjlighet att välja mindre skolor där de lättare blir sedda. Låt barnen 
få möjlighet till pedagoger som inte försvinner i mängden och stötta dem i arbetet att 
vilja integrera mellan skolor, låt barnen ha kvar möjligheten att inte försvinna i mängden 
i en stor skolby! 

2020-09-14 06:07:09 

Låt små skolor finnas kvar i framtiden. Det finns barn och lärare som bättre kan uppnå 
hållbar skolgång och hållbart yrkesliv i småskaligheten.  

Underskatta inte behovet av att genuint bli sedd, hörd och bekräftad. 

2020-09-14 10:34:18 

Att lägga ner mindre skolor och skapa tre gigantiska skolor torde vara det sämsta 
förslaget som skapats i Sandviken (möjligen med undantag för förslaget om storskolor 
2019). Ni utarmar landsbygden och ser till att dessa områden blir mindre attraktiva. Ni 
ser till så att alla skolor blir "jämndåliga" istället för att satsa alla pengar på att lyfta de 
skolor som inte fungerar bra i dagsläget. En segregation löser man inte skolan, den 
måste man lösa genom att åtgärda bostadssegragationen - istället för att nedrusta 
landsbygden, bygg billiga hyresrätter och bostadsrätter hos oss! Det finns ju t.om. 



detaljplaner för detta. Bryt upp de områden som består av invånare med låg 
utbildningsnivå och låga eller helt uteblivna inkomster. Skjutsa barnen från innerstaden 
till ytterområdena istället, då får de andra kompisar än bara i det egna området. Det 
kommer ju att öka chansen till integration - om man skjutsar landsbygdsbarn till 
innerområdesskolor, kommer ändå alla barn på tex Nya bruket gå med varandra i 
skolan och fortsätta hänga med varann och det blir ingen integration. Bryter man upp 
dessa barn, och skickar dem till olika ytterområdesskolor så ökar möjligheterna till att de 
skaffar andra kompisar än bara grannbarnen. Vägen är lika lång från Sandviken till 
Västanbyn, som Västanbyn till Sandviken.  

Och låt oss vara ärliga - det här förslaget handlar inte om integration, det handlar om att 
spara pengar. Frågan är bara - ska vi verkligen spara pengar på barnen? Jag menar att 
det är kontraproduktivt. Storskolor kommer leda till otryggare barn, vilket kan leda till 
psykisk ohälsa vilket leder ökade kostnader för att ta hand om dessa barn. Det 
utmynnar även i lägre utbildningsnivå och att barn fastnar i segregation och 
utanförskap. Det ökar risken för en högre arbetslöshet och därmed minskade 
skatteintäkter, och ekonomin blir bara sämre. Men ni kanske anser att detta är ett 
problem för den framtida generationen, eftersom det lär ta 10-20 år innan effekterna 
visar sig? 

Detta står i Vision 2025 som kommunstyrelsen antagit. 

- "I Sandviken är miljöfrågor viktiga. Vi arbetar för en långsiktig hållbar utveckling." Detta 
står i stark kontrast till skolhusförslaget, då detta kommer innebär att i stort sett alla 
föräldrar i ytterkanter av staden samt landsort kommer att behöva skjutsa sina yngre 
barn. Eftersom användande av fritids inte ger rätt till skolskjuts, innefattar detta alla 
yrkesarbetande föräldrar med barn upp till 12 år. Sedan beror det naturligtvis på 
bostadsort, men i tex Jäderfors (ingen cykelväg) eller Åshammar (för långt bort) så 
måste alla barn skjutsas. Detta innebär ökade utsläpp samt en ohållbar trafiksituation i 
närmiljön, med kraftigt utökade utsläpp samt ökning av partiklar i luften.  

- "I vårt förändringsarbete ser vi till hela kommunens unika behov och vi stödjer lokal 
utveckling". Det märks definitivt inte i skolhusplanen! Hur har ni tänkt att se till 
ytterområdenas unika behov när ni lägger när skolor och förskolor? Hur stödjer ni den 
lokala utvecklingen genom detta? Ni ser tvärtom till att ytterområden blir mindre 
attraktiva, huspriserna kommer att sjunka, färre kommer att flytta in till kommunen och 
skattintäkterna minska.  

- "Vi känner oss säkra i alla miljöer." Många, många barn kommer att fara illa i skolorna. 
Både barn med NPF samt barn med lägre sociala färdigheter, dåligt självförtroende, och 
som helt enkelt har otur och kommer att bli utanför eller i värsta fall mobbade i den 
gängbildning som ofrånkomligen kommer att bli i stora skolor där lärarna inte kan ha 
tillräcklig översyn. 

2020-09-14 18:13:29 

Kära ni som bestämmer. Hur skall mina barn gynnas av er skolplan med dessa 
skolbyar? För mig har Sandviken alltid stått för ett mindre tryggt samhälle att bo och 
växa upp i. Min barndoms skolgång var trygg. Förskolan var full av pedagoger som lade 
tiden på oss barn istället för en massa rapporteringar och dokumentation. Lågstadiet 
och mellanstadiet på Sandbackaskolan formade mig till den jag är idag och byggde 
trygga relationer med skolkamrater och deras föräldrar. Dessa lever kvar än idag. 
Högstadiet fick man testa vingarna med elever från olika delar av komunen på 
Murgårdsskolan. Det var STORT men i dagens mått mätt så kan det knappast räknas 
som stort med 4 klasser per årskurs. Åren går och saker förändras. Staden växer och 
får en helt ny generation som flyttar hit. Skolvärlden har blivit satt under hård press 
både ekonomiskt och platsmässigt. Nya lösningar måste till. Integration som inte 
fungerar. Där kommer er skolplan in.  

För mig som valt att vara kvar här för att INTE hanma i en såkallad skolfabriksmiljö så 
känns det som att man blivit grundlurad. Jag som precis fått plats till min dotter på 
Sätraskolan. En liten skola som passar hennes behov. En liten skola som hon blivit 
rekomenderad av Bryggan. En liten skola med gångavstånd hemifrån. Den finns inte 
ens med i er skolplan så jag antar att risken är stor att den försvinner helt? Vad händer 
med henne om hon tvingas in i en miljö som samtliga pedagoger varnat mig för? Vem 
kommer att tillgodose hennes behov av en lugnare miljö med färre elever. Jag hoppas 
och önskar att detta förslag aldrig går igenom. Mångfald behövs, valfrihet likaså. 
Utnyttja de fina små trygga skolor som finns och bygg nytt där det finns behov. Men 
snälla stäng inte ner det bästa med att bo i ett litet samhälle. Bevara de mindre 
skolorna. Mvh Sofia 



2020-09-15 15:28:57 

Synpunkter på ”skolbyarna” 

Till er naiva politiker som förmodligen ej har barn och räknar pengar framför välmående. 

 Ni kommer urholka landsbygden, för att familjelivet ska gå ihop måste skola 
finnas. Att ta bort så mycket tid (restiden tur & retur) i vardagen för familjer 
kommer vara ohållbart för dessa familjer. 

 Man vill bo i ytterkanterna pga vissa anledningar tex; närhet till naturen, 
familjeföretaget, lugnet, tryggheten, man känner igen de andra föräldrarna, man 
har en skola där pedagogerna kan namnen på alla barn = trygghet för både 
barn & föräldrar. 

 Att vara naiv och tro att storskola kommer lösa integrationen, har ni inte hört om 
grupperingar i skolorna? Förmodligen blir det vissa grupper som gör att de 
andra barnen känner sig otrygga. 

Att ni även verkar ha en tro att de ”bättre” barnen (i skolresultat räknat) kommer 
smitta av sig på de mindre skolsugna barnen är inte heller vettigt. Det är lättare 
att dras ner än upp. 

 Exemplet där Jernvallens högstadium har fått flytta har redan fått konsekvenser 
för er dåliga verklighetsuppfattning. 

6-åringarna som idag har fått flytta in är i lokalerna närmast mellanstadiet och 
leker på en annan plats än lågstadiet. De 6-åringar som tidigare hittat kompisar 
i 7-åringar är ett minne blott. 
Mellanstadiet som vill ha fönster öppet i klassrummen kan inte det då det låter 
för mycket på skolgården när 6-åringarna är ute och leker. 

Om man nu var så jäkla tvungen att flytta på högstadiet för att 6-åringarna 
måste få plats just på Jernvallen så se då till att alla de yngre barnen hamnar 
på samma sida på skolan/skolgården!  

Hur ”nya” högstadiet känns för eleverna har jag ännu ingen uppfattning om. 

 Hur kan ni ens tro att det blir attraktivare för lärare att arbeta i dessa större 
skolor? Har ni frågat dom? Jag kan inte i min vildaste fantasi se att man vill ha 
denna arbetsmiljö – varken som vuxen eller barn. 

Som lärare arbetar man för barnens bästa, (vilket ni politiker absolut inte verkar 
göra i denna kommun) och därför är en lugn & trygg skola viktigt. Mindre skolor 
ser barnen bättre. 

 Att barnen ska lösa de problem med integrationen där ni som politiker 
misslyckats är så fel! Gör en studie om varför dessa skolresultat är sämre, är 
det språket, hemmiljön, utbildningsfrekvensen på föräldrarna som spelar in? 

Se till att lärare blir ett attraktivare yrke i vår kommun på alla skolor. Använd tex 
trygghetsvärdar, extra kurser i språk och social/samhällskunskap, läxhjälp. 
Vissa specialpedagoger kan ha mer än 1 skola som sin arbetsplats. Satsa på 
de skolor som redan finns! Om något ska byggas nytt är det att utöka med en 
paviljong på vissa skolor. 

 Miljöpåverkan kommer bli stor. I många skolor i Sandvikens kommun kan vi gå 
& cykla till skolan, det tar ni bort från oss! Det gäller INTE endast de skolor i 
byarna runtomkring. 

Nu kommer vi behöva använda bilen i stor utsträckning för att lösa vardagen, 
hur ska man lösa en trafiksituation runt skolorna när omkring 1000st ska lämna 
& hämta sina barn?  

Släng in att familjen saknar bil och släng nu in att du är ensamstående på det. 
Tack för det logistiska tänket där man lär vara Stålmannen för att få ihop sin 
vardag.  

 Att ni i er skolhusplan ser två negativa effekter (längre till skolan & det blir 
kostsamt) på ert påhitt är en hån mot oss som vill våra barn väl. 

Även vi som kan räknas som att bo centralt vill ha mindre skolor, nära till dessa 
för att känna trygghet, barnen kan gå hem själva från skolan, pedagogerna vet 
våra barns namn och känner igen oss föräldrar, en trygg skolgård & skolgång 
utan grupperingar, en balanserad ljudnivå ute som inne. NPF-barn känner 



större trygghet och kan växa i dessa skolor där några annars skulle bli 
hemmasittare.  

 Har ni tagit fram någon ekvation på hur mycket ”trasiga barn” kostar samhället 
när de uppnått vuxen ålder? Jag gissar på att fler barn med diagnos (och även 
de utan) kommer ha mycket svårt för dessa skolbyar och behöver extra stöd i 
en stor skola de annars ej behövt. Vissa kan bli utbrända och inte klarar av att 
gå dit och behöver stöd som unga vuxna för att komma in i samhället igen. 

Ett exempel jag vet är mer än ett barn som blivit utbränt redan på förskolan, 
förskolan var ”barackerna” som tillhör Sätralinjen, en stor förskola som räknas 
till de centrala delarna av Sandviken.  

I ett av fallen klarade barnet inte av att gå heltid på förskolan i vissa perioder, 
föräldrarna turades om att jobba hemma/vabba/ ta med hen till jobbet/ barnvakt. 
Trots kontakt med förskolan kunde man inte tillgodose behoven hos detta barn. 
Finns säkert många av dessa fall i vår kommun som ingen vågar ta tag i/ 
ignorerar att problemet finns. 
 
Barnen mådde genast mycket bättre när 6-års verksamheten i skolan börjat, 
skolan är en liten skola. 

”Det är lättare att bygga starka barn än att laga en trasig vuxen” – Frederick 
Douglass 

Sandvikens kommun, se nu till att hjälpa oss föräldrar att bygga starka barn 
genom att lyssna på oss och lägga ett värde i våra åsikter. 

2020-09-15 22:13:23 

Jag tycker det är en dålig idé med tre ?skolområden?. Stora skolor ger osäkra barn. Jag 
som även jobbar inom skolan skulle inte vilja jobba på en sån skola. Jag har erfarenhet 
av att jobba både på stora och små skolor, och har upplev att små skolor ger tryggare 
barn och en bättre gemenskap både mellan elever men även mellan personalen. 

2020-09-15 22:40:47 

Hej!  

Jag har läst igenom skolhusplanen och kan hålla med om vissa saker. Det finns fördelar 
med större skolor som att det kan vara lättare att få utbildade lärare och kunna utnyttja 
lokaler mer effektivt. 

Men jag är mest negativ till skolhusplanen med tanke på vad kalaset kommer att kosta. 

Det är pengar som kan gå till bättre saker. 

Vi har idag skolor som fungerar, som kan rustas och anpassas ser inget problem i det. 

Det som tas upp om segregation gör mig arg. Ska hela Sandvikens kommun anpassa 
sig för att vi har tagit emot mycket flyktingar? 

Mina barn har gått i Björksätraskolan i 9år och det har inte varit några problem. 

Segregation får man lösa på andra sätt än att ändra på skolan, men det diskuteras inte 
här. 

Var rädd om pengarna i kommunen och behåll skolorna som finns!  

Bevara och var rädd om landsbygden och byskolorna!  

Alla vill inte trängas i centrum utan tycker om naturen och att ha skogen runt knuten. 

Nej till skolhusplanen!!! 

// Andreas 

2020-09-15 22:53:52 

Jag anser att det finns ett enormt värde för framförallt våra barn i att behålla de små 
skolorna i vår kommun. Att göra storskolor, tror jag kommer att påverka barnen, lärarna 
och föräldrar negativt. Dessutom kommer det att göra områden utanför stadskärnan 
oattraktiv att bo samtidigt som huspriserna jabber staden kommer att rasa medan 
priserna i stan kommer att rusa så att endast några få har råd att bo där. Något som 
timmar illa i mina öron. Ska inte hela kommunen vara attraktiv att bo i eller? För mig är 
det helt obegripligt att ni med denna plan ämnar att värma om barnen när det är purvis 
tvärt om ni gör om den verkställs. 



2020-09-16 06:25:30 

Hej, att få ihop de stora pussel ni står inför kan inte vara lätt. Men att bygga skolbyar är 
en enkel lösning på ett stort problem med konsekvenser ni inte vet något om. Under min 
4,5 åriga utbildning till lärare har jag läst diverse facklitteratur och forskning om stor 
skolor där enbart ett fåtal pekar på något positivt. Dels ur både personal och 
elevperspektiv med otrygghet, mobbing, ensamhet, enskildhet, förvirring och förvarings 
känsla.  

Ur ett samhällsperspektiv är detta katastrof, regeringen satsar nu miljarder på att bygga 
ut nätverk och satsa på landsbygden. Men vem vill bo där om det inte finns skolor?  

Ingen i arbetsför barna ålder i alla fall. Likvärdig utbildning ska det vara, alla barn är lika 
värda! Även de barn som bor på landet. Varför inte, istället som en insändare i  
Arbetarbladet föreslog att låta skolljus köra ut barn till dessa ställen. Gästrike-
Hammarby, Storvik, Årsunda, Järbo, Österfäenebo.  

Dels är det en lyx att få undervisa nära naturen, både ur hälsa och inläningsperspektiv. 
Gemenskap och känsla av att tillhöra ökar också på en liten skola, eleven känner ett 
större ansvar, mindre lösa/sjukdoms spridning, stölder, skadegörelse osv. Dessutom 
kan det öka intresset för att flytta till landsbygden.  

Det vore en total katastrof om skolbyar drivs igenom! Snälla snälla snälla lyssna på oss 
som jobbar och har barn i verksamheten. Ni är bättre än så här!  

/ Sofi 

Lärare (föredetta i Sandvikens kommun) men nu mer på Petreskolan i Hofors. Mamma 
till en dotter på 6år! 

2020-09-16 06:29:35 

Jag tycker det låter så förbannat dumt med storskolor,så man kan tro att det är några 
sossar som kommit på en sådan dum idé.absolut nej till stora skolor. 

2020-09-16 06:51:51 

Jag anser att det är en extremt dumdristigt motion som kommer leda till sämre 
utbildning för eleverna då det är bevisat att större klasser sänker kvalitén. Kan ni 
garantera att utbildningens förutsättningar och kvalité inte påverkas negativt eller att 
denna ändring inte försämrar elevernas chanser till en god utbildning? Om detta inte 
kan garanteras med 100% säkerhet för alla elever så bör kommunens politiker verkligen 
se över detta förslag och finna att det är ogörbart. 

2020-09-16 10:33:44 

Först och främst vill jag säga att Varje barn är unikt och alla barn passar inte på en stor 
skola.  

Jag är väl medveten om de problem med segregation som finns runt om i hela Sverige 
idag, och visst det är ett jätte problem. Därmed skulle Jag vilja berätta historien för er 
politiker om killarna från förorten i Rinkeby som Deltog i ett projekt som inflytelserika 
entreprenörer i Sverige drev under en period. Killarna var sällan i skolan och umgicks 
mestadels i sluta grupper. Projektet syftade till att minska segregation, hursomhelst så 
var en del av projektet att ledarna tillsammans med killarna skulle besöka den Svenska 
landsbygden. För att göra en lång historia kort, så självförtroende växte, goda relationer 
etablerades och framförallt blev killarna en del av den resa dem gjorde tillsammans med 
projektet. Är inte det att minska segregation?  

Min tanke är att man skulle kunna göra likande projekt inom kommunen. Och därför är 
er idé om skolbyar inte en bra idé, av så många anledningar. Barn i skolåldern mår allt 
sämre och tempot är redan högt. En stor skola innebär att eleverna blir anonyma, 
osynliga, titta gärna på den forskning som finns inom ämnet. Skolbyar minskar heller ej 
segregationen, kanske kommer ett större? vi och dom ? tänk att etableras. Politiker i 
Sandvikens kommun ta ert förnuft till fånga och slopa idén om skolbyar i kommunen, vi 
vuxna är skyldiga våra barn en trygg skolgång. 

2020-09-16 11:00:43 

Jag tycker att det dyker upp många frågor kring skolhusplanen. När mannen i videon 
säger att det är bra att blanda omotiverade elever med motiverade, för att de gynnar 
båda, då undrar jag hur de motiverade gynnas? Blir det inte mindre motiverade? de blir 
"extralärare" som får pusha sina klasskompisar eller rent av göra den andres arbete, 
vilket leder till bättre betyg, men "fusk" bakom kulisserna, men hela skolan gynnas av 



finare betyg, vilket gynnar den motiverade? Eller vad gynnas den motiverade av detta? 
Att sätta fler elever på samma ställe ser inte jag kan gynna en motiverad elev, snarare 
tvärtom dra uppmärksamhet från studier till det sociala samspelet som blir svårare i 
större grupper och att grupptrycket kan påverka elever negativt. 

Det känns som att de bra små skolorna som haft bra omdömen och gett eleverna bra 
betyg ska läggas ner bara för att dölja hur de större skolorna misslyckats, om det inte 
finns så många skolor att jämföra med kan man inte se hur de enda som finns 
misslyckats i jämförelse till andra. 

Att komma med förslag om Storskolor mitt under en pandemi tycker jag är rent pinsamt. 
Även om eleverna tvättar händerna och delas in på skolgården och försöker hålla 
avstånd blir det ju svårare ju fler det är och om alla elever äter i samma matsal så sprids 
smittor mycket snabbare än på en mindre skola. Om det är något vi lärt oss i år så är 
det ju att smittor sprids där mycket folk vistas. Det behöver inte vara en pandemi, en 
vanlig förkylning smittar också och ger elever mindre tid på skolan. Med mindre skolor 
kan vi slippa stora magsjukeutbrott som drabbar fler.  

I videon säger även mannen att fördelarna överväger nackdelarna, tex att vissa barn får 
åka flera kilometer till skolan, för de har rimliga resor att erbjuda, vad är en rimlig resa? 
buss alla tider skolan slutar, eller en buss om dagen = tvingad fritids till alla? Vad som 
räknas som rimligt måste ändå variera från person till person. Och är rimliga resor 
tänkta från en vuxens perspektiv eller ett barns? Varför kan plötsligt Björksätraskolan 
byggas ut när de inte kunde få plats med fler 6-åringar där istället för att lägga ner 
Sandvikens bästa högstadium (Jernvallskolan)? 

Jag har hittills försökt hålla ett öppet sinne, men det är svårt när jag enbart sett 
otillfredsställande argument. Jag har hittills inte sett en enda positiv sak med dessa 
skolbyar. Integrering kommer knappast att ske bara för att alla elever är på samma 
ställe, kolla över boendesituationen istället. Grupperingar i skolan har vi väl alltid vetat 
om, för 15-20 år sedan när jag gick i grundskola var det redan grupperingar, som 
grundade sig i var eleverna bodde. Elever som behöver särskilt stöd i skolan kommer 
att försvinna i mängden och mobbing kommer aldrig kunna bekämpas på så stora 
skolor. Senast för någon vecka sedan skriver Din lokaltidning om mobbing på 
murgårdsskolan, det är inte första gången jag hör om det där, men jag har aldrig hört 
om det på tex jernvallskolan. Jag vill se en utveckling totalt tvärtemot dessa skolbyar, 
satsa på de små skolorna, om Österfärnebo tex får ha kvar 1-9 kommer folk kunna bo 
där, nu tvingas de flytta till centrala sandviken med bostadsbrister som följd, låt 
landsbygden leva istället för att utarma den. Och sätt barnen främst, istället för nån 
slags ekonomisk vinning. 

2020-09-16 13:21:30 

Jag tycker att det är Helt fel att köra över barn, föräldrar och lärare där de allra flesta 
säger att de INTE vill ha dessa sk skolbyar! Jag har tappat helt förtroendet för de partier 
som prompt kommer att genomföra denna idiotiska idé. Denna idé är inte ny och ser 
man på resultatet på tex Jönköpingsmodellen så ser ni att de fortfarande har problem 
med tex segration. 

2020-09-16 15:31:24 

I och med skolhusplanen finns en stor möjlighet att göra både idrotthallar och 
skolgårdar likvärdiga med samma utrustning och utbud. 
 
Något som är väldigt olika idag. 

2020-09-16 16:07:08 

Snälla, storskolor är inte okej! Inte för några. Varken lärare eller elever. Slopa förslaget 
pronto!! 

2020-09-16 18:50:30 

En nedläggning av skolan i Kungsgården kommer vara första steget på en avveckling 
av byns service. Vi har ridskola, fotboll, skidklubb, gym, bageri, badplats. En idyll för 
barnfamiljer där våra barn kan cykla till sina kompisar. Inser ni vad en nedläggning av 
skolan kommer att innebära?  

Med tanke på hur lättvindigt beslutet att lägga ner åk6 i Kungsgården togs så är jag inte 
förvånad över detta förslag. Orsaken som sades då var lokalbrist, den var ju urbota dum 
då båda sexornas klassrum stått tomma hela året. Istället fick min son sitta i ett kök på 
nåder med oerfarna lärare.  



Vi har elevunderlag i Kungsgården. Flytta tillbaka åk6 och utveckla istället för att 
avveckla! Följ närhetsprincipen och låt åshammarsbarnen och kungsgårdens barn få en 
möjlighet att lära känna varandra istället för att bussa iväg åshammarsbarnen till 
Storvik. Fler barnfamiljer kommer vilja flytta hit då det är enkelt att ta sig till 
Storvik/Hofors/Sandviken/Gävle med buss eller bil.  

Angående integration, ett jätteproblem men att lägga ner byskolor kommer inte hjälpa. 
Skjutsa istället ut utlandsfödda barn till oss på landet! Ge dem en lugn start och trygghet 
utanför Sandvikens tätort på en mindre skola där de blir sedda istället för en i mängden. 
Redan idag är det otrevligt i centrum, skolhusplanen kommer förvärra det med mer 
häng på stan. Låt barnen hänga på landet istället nära skog, bad och natur. 

Lär av nyköpingsmodellen, lärare och elever flyr. Jag vill inte ha fler friskolor men går 
detta igenom så kommer jag helt klart dra igång initiativ att starta en skola i 
Kungsgården. 

Låt hela kommunen leva! Låt barnen i byarna få möjlighet att skapa vänner och rötter i 
närområdet istället för att skjutsas flera mil bort. 

Ta ert förnuft till fånga. Utveckla istället för att avveckla!  

Susanne  
Kungsgården 

2020-09-17 09:00:48 

Nej nej nej 

Gör om gör rätt! 

2020-09-17 09:06:32 

Få skolor med fler elever gör att skolmiljön blir stökigare och mer svårhanterlig för 
lärare. Egen erfarenhet av det. 

Det kan resultera i att vissa elever försvinner in i mängden och blir osynliga. I synnerhet 
på rasterna. Framförallt om barnet är blyg och inte vågar ta för sig riktigt. 

Jag är övertygad om att det här med några få storskaliga skolor kommer att öka 
mobbning, trakasserier och utanförskap. 

Vill ni göra något för att minska segregationen?  

Då kan ni tvinga fram att barn som behöver integreras sprids ut på de redan befintliga 
skolorna. Flytta ut dem på klasser med många svenskfödda barn. Man måste inte 
stänga väl fungerande skolor för att skapa integration. 

Om det finns barn som tillsammans är svåra att hantera, så tror jag att det dessutom är 
bra att bryta isär dessa barn och sätta dem på olika skolor. Möjligheterna till detta 
minskar om alla barn ska samlas på några få skolor. 

Med anledning av dessa bakomliggande synpunkter. 

Jag kommer att i val välja att rösta emot alla partier som står bakom den aktuella 
skolplanen i kommunen. 

2020-09-17 10:07:02 

Skrota den här husplanen gällande förskola till årskurs 9. Ta fram en 
elevintegrationsplan istället. Ta fram den med hjälp av eleverna och lärarna. Vi har ju 
fått önska vart barnen skall gå i skolan och med vilken kompis. Låt barnen få någon 
kompis med sig och tvinga fram en integrationsförflyttning på befintliga skolor. 

2020-09-17 13:57:07 

Jag tycker förslaget är förkastligt!! 

Tror verkligen inte att större skolor/förskolor löser varken segrationen eller andra 
problem, utan tvärtom. Satsa istället på att rusta upp de förskolor/skolor som finns idag!  

Det finns anledning till att många barnfamiljer söker sig bort från centrala delen av 
Sandviken då det är dax för barnen att börja i förskola/skola och anledningen är inte att 
behöva skjutsa barnen till ?storskolor? utan man vill ha närheten till mindre 
förskola/skola där man bor! 



2020-09-17 14:16:26 

Jag förstår dilemmat med att många skolor och förskolor behöver renoveras och att det 
kommer att kosta mycket pengar samt att det kommer att behövas många platser till 
elever framöver. Men jag tror att det kommer att bli väldigt krångligt med att bara ha tre 
stora skolor, dels tror jag att många barn kommer att försvinna i mängden. Men det blir 
också problem om alla ska ta sig till och hem från samma skolor, mycket trafik eller 
skolskjutsar som man i skolan får anpassa sig efter alternativt får många elever vänta 
på skolskjutsar och vad händer då på skolan och vems ansvar är det om det blir 
kränkningar tex. 

Finns det dokumentationer om storskolor eller sto förskolor från andra kommuner som 
man har tittat på? 

Om man ändå bestämmer sig för att genomföra dessa storskolor och förskolor så måste 
man verkligen se till att det finns mycket vuxna som är överallt på dessa stora skolor så 
barnen kan vara trygga och bli sedda. 

2020-09-18 06:36:39 

En stor skola skulle få oss och flytta. Finns INGET bra med det i barnens syn. Och ni 
spelar på att detta även handlar om integration.  Menar ni alvar med integreraing så ska 
barn i så fal slussas ut i by skolorna. Inte tvärt om. 

2020-09-18 08:24:02 

Borde finnas flera alternativ att ställa mot varandra. Svårt att som medborgare bara 
säga Ja/Nej till ett förslag. 

Min grundsyn är att ju yngre barn det gäller desto kortare avstånd ska man ha till sin 
förskola/skola. 

Förskola/Dagis - Lokalt, även ute i byar. 

1-3 - Lokalt, även ute i byar men lite längre då man kanske kan gå/cykla själv. 

4-6 - Viss centralisering då man kan cykla åka buss själv. 

7-9 och gymnasium - Centralisera, då man kan cykla åka buss själv. 

Men var öppen med att kalla det storskolor inte skolbyar det är ju bara en omskrivning. 
Väldigt genomskinligt att man inte vill benämna stora skolor storskola. 

Tycker inte heller man belyser problemen som uppstår med storskolor tydlig nog. Man 
fokuserar bara på fördelarna. 

Kanske vara mer öppen med att detta är ett ekonomiskt problem i första hand och att vi 
helt enkelt inte har råd med små skolor. Kanske ett av förslagen är att om vi höjer 
skatten med x antal öre så kan vi göra detta förslag? Vi har ju faktiskt lägst skattesats i 
hela länet. 

2020-09-18 08:56:21 

Som relativt nyinflyttad familj med två barn födda i Sandviken läste jag med 
förskräckelse om planerna på storskola i Sandviken.  

Vi flyttade från Stockholm för att starta familj i en mindre, trygg stad med familj nära. 
Två barn födda i Sandviken, med sina vänner och fritidsaktiviteter här, nu gjorde vi oss 
redo på att slita upp dom från sina rötter, sälj huset vi trivs i och flytta igen. 

Dom planerna mötte som ni vet massiva protester och lades ner. Knuten i magen 
släppte och framtiden planerades här. 

Nu kommer nästa dråpslag, ?skolbyar?, en omskrivning för storskola? 

Återigen knyter det sig i magen, går beslutet igenom säljer vi huset och flyttar. 

Samma sak tror jag många andra som är i samma situation som oss kommer göra, en 
hårt arbetande familj som betalar mycket skatt (vad får vi för det?) och både barn och 
vuxna som är aktiva i föreningslivet och driver Sandviken framåt. 

Vilka blir då kvar? Jo, dom socialt utsatta som ni bestämt er för att rädda, även om det 
innebär att spela roulette med alla andra barn i Sandvikens kommun. 

Att storskolor är dåligt ur både ett ekonomiskt och resultatsmässigt perspektiv vet ni ju 
redan sen tidigare utredningar så dom sakerna lämnar jag till andra att påminna er om. 

Jag vill ge en bild av hur det ser ut för en vanlig familj vars framtid ni leker med just nu. 



Snälla tänk efter lite, hur tror ni barnen, dom som blir mest påverkade av det här vill ha 
det. Storskolor? Skulle inte tro det. 

Mvh 

2020-09-18 12:11:05 

Den psykiska ohälsan kommer att öka märkvärt med större skolor... Just saying. 

Lägg ner skiten.. 

2020-09-19 06:36:13 

Jag tycker att det här är det absolut sämsta vi skulle kunna göra med skolan i 
kommunen. Jag har inte hört en enda förälder som jag har pratat med säga något 
positivt om detta. ALLA tycker att det är dåligt. Snälla tänk om. 

2020-09-19 13:03:12 

Hej! 

Nästan helt obegripligt. Är tydligt att ni sätter skolresultat och elevers mående åt sidan 
där ekonomin trumfar allt. Att ge er in i ett så pass storskaligt experiment på våra barn 
med förhoppning att lösa segregationen som Ni/Sveriges och EU:s politiker skapat är 
otroligt. Som sunt förnuft samt flera studier pekar på så kommer detta naturligtvis leda 
till fler grupperingar där individerna inte blir sedda. Att Sandvikens styrande politiker bla 
inte lagt resurser under många år på underhåll av befintliga skollokaler tills att 
kostnaden blir för stor för att fortsätta verksamheten där är bedrövligt, ska befolkningen 
behöva syna allt ni gör? Finns Ett förslag vi ska tycka till om, vart är de andra 
förslagen?Sunt förnuft och sammanfattning från de utredningar om storskola som finns 
att tillgå så landar både jag och många upprörda föräldrar i att inte en endaste krona av 
våra skattepengar ska gå till detta dåligt underbyggda förslag. Kom igen nu, fram med 
något vettigt.  

Mvh Erik 

2020-09-20 10:59:48 

Ta reda på vad befolkningen tycker. 

Gör en folkomröstning om det behövs.  

Tänk på landsbygden. 

2020-09-20 20:50:41 

Hej!  

Jag tror alla förstår vilka utmaningar vi står inför kommande år. Planen som ni nu har 
kommit med är den mest förväntade. Dvs satsa storskaligt och centralisera så mkt som 
möjligt - ta fram alla fördelar med förslaget och jämför det inte med några andra 
lösningar.  

Som boende på landsbygd och även med barn i både grund och förskola så saknar jag 
en tydlig vision om både landsbygd o skola. Är detta verkligen det bästa för framtiden?  

Var är kopplingen med ett ?landsbygdsprogram?? Hur ska landsbygden få de bästa 
förutsättningarna , hur gör vi att den är attraktiv och vill vi ha en levande landsbygd. 
Förstår att det är dyrt med skolplatser med få elever- men tar du bort skolan måste vi ju 
ersätta den med något annat som gör att människor vill leva o verka på landet. Vi 
betalar lika mycket i skatt som de i Sandviken. En attraktiv landsbygdspolitik vill med 
olika styrmedel få människor att flytta ut från stan och inte tvärsom.  

Visionerna om morgondagens skola? Lärarledda lektioner via länk? Satsa på olika 
nivåer/ karriärer som lärare, alla kan inte behöva läsa 4,5 år för att jobba som lärare på 
alla nivåer.  

Satsa på små skolor med bättre lön i områden där segregationen är hög, extra resurser 
osv. Under tiden se till att ha en vision/ plan för hur vi bryter segregerade områden. 
Bygg hyresrätter på landsbygden.osv.. de pengar som idag planeras för nya storskolor 
bör läggas på att förbättra skolor tex välkomna utsatta familjer i områden där de typiskt 
inte bor. Gör ni detta kommer sannolikheten att öka förståelsen från alla i samhället o 
inte bara skolbarnen för att hjälpa de redan utsatta.  

Nej! Våga tänka om- tänka nytt! Gå i bräschen och låt det kosta. I längden kommer 
pengarna betala tillbaka sig om vi tänker nytt o småskaligt. Tänk långsiktigt! Tänk på att 
vara en attraktiv kommun för familjer och för människor på landsbygden - och där 



kommer en attraktiv skolpolitik att gynna Sandviken i längden. Låt det vara argumentet 
för att människor ska flytta hit och inte härifrån.  Låt inte en blöt filt av en skolhusplan , 
som vem som helst kunnat göra, svärta ner ryktet om denna fantastiska kommun.  
Många smarta elever, lärare, föräldrar har säkert bra förslag på hur detta kan göras där 
visioner om en jämställd skola förenas med  visionen om en levande landsbygd. 

2020-09-20 20:51:58 

Tycker skolplanen är urbota dum, då den tar bort småskolorna på landsbygden. Ska vi 
inte få ta del av våra skattemedel, utan att alla ska behöva flytta centralt? Hur ser 
miljötänket ut, när alla ska resa till en central storskola?!? 

2020-09-20 22:10:50 

Jag tycker planen med storskolor är bedrövligt dålig! För det är precis det de är - 
storskolor! Hur många timmar la ni ner på att krysta fram ordet ?skolbyar? och av vilken 
anledning? Finns det EN enda normalbegåvad självtänkande människa som tycker att 
storskolor är bra, och skulle vilja sätta sina egna barn på en? Inte mig veterligen. 
Förmodligen har det väl heller ingen betydelse vad folket tycker, ni politiker kör väl över 
oss ändå som vanligt. Ni verkar ju redan ha bestämt er för att storskolor är nåt 
fantastiskt bra! Som vi bara måste prova här i fina Sandviken. Experiment deluxe, med 
mina barn! Nej tack! Nya fina lokaler för mångmiljonbelopp. Det är sånt man gärna 
stoltserar med som politiker och gärna sätter fina namn på och gör kreativa filmer om 
och i kring... pga? Låt mig gissa, konkret och det syns? Snabbt, kortsiktigt. Det känns 
jävligt bra helt enkelt! Klapp på axeln, se va fint de blev! Men att barnen får en bra skola 
då? Det är nåt som kommer synas på längre sikt, jag lovar! Både om den är bra eller 
dålig, så kommer det synas, på många olika sätt, vilka kan man lätt tänka ut själv. Lätt 
att glömma de långsiktiga konsekvenserna när man bara ser kortsiktigt. Vem av er som 
bestämmer nu idag är redo (och vid liv) att ta ansvar för dessa långsiktiga 
konsekvenser? 

Ni har säkert sluta läsa denna negativa lilla text redan, men om inte så kan jag kanske 
locka med ett klokt citat längre ned om ni orkar fortsätta och ta er igenom resten. Vill 
bara försöka vara väldigt tydlig med vad jag tycker kring denna viktiga fråga, då jag själv 
har tre barn i åldrarna 6, 9 och 11 år. Betalar ca 127 710kr/år i kommunalskatt och jag 
gillar pengar, är försiktig med dom å så. 

Vad är det för argument ni kommer med?  

* Likvärdig? 

Huvudsaken alla barn får det LIKA! Sen att scenariot med storskola gör att de får det 
lika DÅLIGT, spelar väl mindre roll? Skolfabrik av medelmåttor till människor i sann 
kommunistisk anda, ja det är skrämmande tycker jag! Blir ju så till sist i alla länder som 
tillämpar socialism, tyvärr - men ni kan väl i alla fall försöka bromsa förfallet några år tills 
mina barn är klar med skolan? Snälla?! Genier kommer bromsas och dras ner, inte 
uppmuntras. De som behöver extra hjälp försvinner även de i mängden i en storskola.  

* Integration?  

Hallå! Ni tror inte det blir gängbildning och grupperingar efter vilka som vill hänga med 
vilka? Kolla andra storskolor så får ni se. Små trygga skolor med lagom många elever 
där alla känner alla, där är man integrerad per automatik.  

* Platsbehov? Ekonomi? 

Varför inte rusta upp och bygga ut befintliga skolor? Blir inte det billigare? (Och 
BÄTTRE enligt forskning). Varför har ni inte räknat på det alternativet? Eller det kanske 
ni har? Jag har inte kollat så noga utan antar bara att ni inte gjort det utifrån hur slarvigt 
ni agerat tidigare i diverse s.k. utredningar. Skrämmande om mitt antagande stämmer 
kan man ju tycka, när det är så pass viktiga frågor det handlar om. Sköta om och 
underhålla det som redan finns, prova det någon gång ni som förvaltar våra 
skattepengar. Kör skiten i botten, riv å bygg nytt, är det ekonomiskt? Gör ni så privat 
också, med era egna pengar? Nej, tänkte väl det. Nu är det nån annans pengar, då är 
det okej? I och för sig nån annans pengar ni får i lön också via våra skattesedlar, 
varsågoda! Ni verkar glömma det ibland.  

Nej! Jag är inte bitter! Bara mycket less och uppgiven på Sandvikens kommun. Jag vet 
fler än jag som kommer äta upp nästa röstsedel med senap och ketchup om inget snart 
händer. Avslutar med ett citat från en klok gammal dam, minns det ej exakt men är 
nånting i stil med: ?problemet med socialism är när du råkar få slut på nån annans 
pengar?. 



2020-09-21 10:04:55 

Har läst skolhusplanen. 

positivt är att kommunen vill göra något för att åtgärda problem i skolan och är beredda 
att satsa stora resurser på det ekonomiskt.  

Det jag slås av efter att ha läst är det väldigt bristfälliga underlaget man har skapat 
planen utifrån.  

Är man beredd att satsa betydande delar av kommunens budget under flera år framåt 
bör man i en förstudie ta fram minst tre olika förslag för att kunna jämföra konsekvenser, 
risker och kostnader. I nuläget finns det bara ett förslag man borde utveckla minst två till 
förslag där man tittar från olika infallsvinklar. 

Att utreda fler F-5 Skolor, fler 6-9 skolor och se hur det skulle påverka att sprida dessa 
istället för att slå ihop. Med väl planerade upptagningsområden kan man då motverka 
segregation och öka integration i Sandvikens tätort samt hålla landsbygden levande. 

Högstadiet anses bättre att sprida än att lägga i befintliga problemområden då många i 
mitt sociala nätverk inte vill skicka sina barn dit och privata skolor blir väldigt attraktiva 
vilket motverkar erat syfte att minska segregationen. 

Jag saknar helt en risk och konsekvensanalys över det liggande förslaget.  

Man har inte kopplat förslaget till kommunens strategi och vision utan tycks snarare 
motverka denna. 

Läser man i Sandvikens kommuns Vision 2025 står det att ?Sandvikens kommun skall 
erbjuda en trygg och attraktiv livsmiljö där många vill bo och leva?. Det står också att 

?I vårt förändringsarbete ser vi till hela kommunens unika behov och vi stödjer lokal 
utveckling.? 

Sandvikens Kommun, inte Sandviken centralort! 

Jag ser stora risker om man tar bort skolor på landsbygden. 

Man har inte presenterat någon risk och konsekvensanalys hur en stor förändring av 
skolan kan påverka Befolkningsprognosen för kommunen, och även skatteintäkterna. 

Sandvikens kommun har saker som många andra små kommuner i Sverige skulle vara 
avundsjuka på.  

Vi har flera stora arbetsgivare 

Vi har kända friluftsanläggningar, främst representerade av Kungsberget och Högbo, 
men även Årsunda/strandbaden med flera. 

Vi har en fantastisk natur med blandning av skog, sjö och jordbruksmark. 

Vi har bra läge med närhet till både Dalarna och mot Gävle, Uppsala, Stockholm 

Detta gör det viktigt att hela kommunen måste leva, Sandviken som centralort är inte 
det som gör kommunen bra, det är hela kommunen, inklusive Sandviken som skapar en 
bra och attraktiv helhet och där är skolor i hela kommunen en viktig del. 

Kungsgården haft förskola/skola så hade vi aldrig valt att flytta till Sandvikens kommun, 
och jag känner fler som har liknade situation och resonerar lika och vi kommer flytta 
härifrån om de blir verklighet. 

2020-09-21 22:20:16 

Jag är emot skolhusplanen 2030. 

Jag arbetar i Uppsala, min sambo arbetar i Gävle. För fyra år sedan flyttade vi med våra 
två döttrar till Sandviken. Vi är båda uppväxta här och tycker att Sandviken är "lagom 
stort" för våra barn att växa upp i. Våra barn går på jernvallsskolan, vi har bra kontakt 
med lärare, föreskolepedagoger, fritidspersonal, rektor, andra barns föräldrar, det är 
promenad/cykelavstånd mellan hem, skola och kompisar och med det känner jag en 
enorm trygghet, det var det vi sökte i Sandviken. Bara tanken att jag skulle skjutsa 
(sätta på en buss?)  iväg min 6 åring till en skola med så många elever som ni föreslår 
ger mig ont i magen, det kommer inte att fungera för oss. 

ag har full förståelse för att man måste göra något åt de skolor som inte fungerar, men 
att ta bort de skolor som faktiskt fungerar i hopp om att det då jämnar ut sig (?) är i min 
värld oacceptabelt. Jag kommer inte ha kvar mina barn i en kommunal skola om 
skolhusplanen blir ett faktum,. Får vi ingen plats på den privata mindre skolan som finns 



får vi lov att byta kommun. Oerhört besviken och arg att mina barns skolgång kan rivas 
upp och laboreras med, hela vår vardag för den delen. 

2020-09-22 07:13:15 

Hej!  

Jag är förälder till fem barn. Dessa barn har gått i olika skolor och har olika 
personligheter. 

Vi bor mellan Årsunda och Österfärnebo. Därför är både vi och barnen van att åka. Men 
ingen av dem uppskattar att ha mer än 20 minuters bussresa till skolan . Dessutom 
förlängs restiden avsevärt med de väntetider som ofta blir när skolschema och X-trafiks 
tidtabeller inte stämmer överens.  

I dagläget är min två yngsta hänvisade till högstadiet i Björksätra. Det innebär att de 
måste gå hemifrån 06.50 och kommer hem runt 16.30. Ofta har nån av dem då fått 
vänta minst en timme innan bussresan hem som tar ca 35-40 minuter.  

Utifrån mina erfarenheter tycker jag inte att skolbyar är bra som enda alternativ.  

Barn har olika behov och önskemål. 

Jag har barn som har gått på liten byskola och trivts skapligt, men blommat upp på 
gymnasiet med mer utbud av sociala kontakter.  

Jag har också barn som från att att mått bra i en lite byskola, nu tycker att det är rörigt 
och svårt att finna lugna miljöer i en stor skola.  

Var tog meningen med det fria skolvalet vägen?  

Ge eleverna möjlighet att gå på den skola som är mest lämpad för hens behov.  

Och resvägen är av stor betydelse. I synnerhet om eleven ska kunna ha en meningsfull 
fritid och eventuellt delta i nån fritidsaktivitet.  Idag finns det inte en chans att hinna hem 
och byta om och äta före träning.  

Hälsningar Tina 

2020-09-22 10:51:22 

Jag var mer positiv till tidigare planer på ett större högstadium men att barn i låg- och 
mellanstadieålder ska ha längre till skola är inte bra, gatorna är inte säkra, mycket trafik 
genom hela stan på morgon och eftermidag och det är redan trångt och på gränsen för 
vad som är säkert för barn vid skolstart på tex Jervallens skola. Hur ska barnen på ett 
säkert sätt kunna ta sig till och från skolan på cykel eller gående samtidigt som väldigt 
många föräldrar kör sina barn. Hur värderar man möjligheten att cykla mot skolbuss? 
Jag tror många barn mår bra av att kunna cykla och det är bättre för miljön. Hur 
planerar man med parkeringar, korsningarna runt murgårdskolan osv. Sen är det väldigt 
svårt att ta ställning till något som vi inte vet när det ska vara genomfört eller hur mycket 
som kommer satsas. Om man tänker sig att bygga många separata byggnader med 
egna skolgårdar och matsalar och anpassade lokaler för elever med särskillda behov 
och satsar mycket pengar och använder sig av all modern kunskap som finns kring 
lärmiljöer när man planerar detta så är det ju en sak, och då får man ju komunicera 
detta, hur ska vi annars veta om det är någon positiv eller negativ förändring för våra 
barn? 

2020-09-22 12:30:00 

Varför inte ta utvecklingen framåt och använda digitala nätverk. Alla skolbarn får ju en 
dator av oss, utveckla användandet. Nu i corona-tider visade det sig att det var ett bra 
instrument. På detta sätt kan man spara både lokaler och lärare. Barnen behöver inte 
ha långa resvägar varje dag. 

Utred denna möjlighet innan beslut tas. 

Barnen kan träffas ett par tre gånger i veckan i den skola som de har närmast till i sin 
by. Dit kommer läraren. Vi ska låta landsbygden leva och inte avfolka den! 

Mvh 
Inger  

2020-09-22 22:14:57 

Hur tänker ni???Alla små byar dör ut. De som är arbetslösa och inte har körkort hur ska 
de ta sig till dagis / skola med sina barn. Går inte ens bussar från exempelvis gästrike-



Hammarby . Barn som är mobbade hur ska de klara sig i stor skolor??? en del barn 
fixar inte storskolor. vad händer med våra fina små byar? bevara dem. Skärpning 

2020-09-23 08:09:37 

Minskad sekretion är bra! Ökade miljöutsläpp är dåligt! Mitt eget barn kommer inte 
beröras då han kommer vara större och mer självgående. Han går i åk 3 nu och jag ser 
stora fördelar med att han i slutet av åk 2 själv kunde börja gå hem själv från fritids en 
timme tidigare än vi vanligtvis hämtar. Han får komma hem och få avkoppling och 
egentid innan det är dags för läxor och aktiviteter. Flyttar man exempelvis all 
undervisning från F-6 bort från närområdet (i detta fall Västanbyn) kommer behovet av 
ökade fritidsplatser att öka, främst morgonfritids men även eftermiddag. Aldrig jag skulle 
släppa hem honom på egen hand från centrala Sandviken till bostaden innan tidigast åk 
5. Idag kan barnen gå och cykla till skolan men ska alla dessa barn i framtiden till en av 
storskolorna kommer det att vara skytteltrafik av bilar. Försämrad miljö och hur planeras 
det för möjligheter till föräldrar att parkera för att följa med sina barn in (F-1). Summa = 
stor ökning av trafik, miljöutsläpp, belastning på fritidshem = beräknar man utrymmen 
för detta? Förslagsvis flyttar man åk 4-6 men inte de mindre barnen. Även syskon blir 
mer utspridda = mer bilkörande. Förskola + F-3 på t ex Västanbyn vore en bättre ide. 

2020-09-23 09:56:09 

Det är ganska provocerande att läsa att detta är för barnens bästa. Storskola är raka 
motsatsen till barnens bästa, långa vägar till och från skolan stora mängder barn på 
samma yta som kommer leda till mer mobbing, hur kan ni säga att det är det bästa för 
barnen? Och hur attraktivt kommer det att bli för familjer att bosätta sig i Sandvikens 
ytterområden när ni totalt nedmonterar landsbygden. Beklagligt. 

2020-09-23 17:20:03 

Hej! Eftersom det redan nu är rätt kaosigt vid lämning vid de flesta skolorna- tänker man 
även på det vid planeringen? Ju fler barn desto fler bilar- då skolorna inte alltid kommer 
att vara nära längre och folk måste skjutsa- och sex-sju åringar kan man inte bara 
släppa av. Så få med en bra infrastruktur runt skolorna om det nu blir av... Med vänlig 
hälsning, Helena 

2020-09-23 20:46:35 

Att "klumpa ihop" barnen /ungdomarna enligt förslaget kommer att skapa ÄN STÖRRE 
otrygghet och ytterligare späda på segregationen! Otrygghet skapar grupperingar, 
grupperingar skapar konflikter och så går det runt. I en mindre skola (så väl som i 
samhället) är man mer beroende av varandra, lär sig att samverka med varandra för 
bästa resultat  och det är precis vad vi (alla!?) vill ha - BÄSTA RESULTAT! 

2020-09-23 20:50:27 

Som förskolelärare blir jag oroad över förslaget ang storskolor. Jag förstår idén med att 
det skulle vara bra för segregationen men jag tror inte att det är det rätta sättet att lösa 
det på. Det handlar om hur boendet ser ut i Sandviken och vad man väljer att göra med 
det. Att sätta så många elever på en och samma skola kommer absolut inte vara det 
bästa för barnen, det kan det helt omöjligt vara. Och det borde väl vara det som är det 
viktigaste i den här frågan och enligt lag vi ska enligt barnkonventionen som numera är 
lag alltid se till barnens bästa.  

I dagsläget har man i förskolan 17 barn I åldrarna 1-3 på 3 pedagoger. Det finns inte tid 
att hinna se alla barn på det sättet man som lärare vill. Och barn i behov av stöd får 
tyvärr inte alltid det då det inte finns resurser. Jag ställer mig väldigt tveksam till att det 
kommer finnas resurser till över 1200 elever på samma ställe i högstadieålder..  

Som vårdnadshavare blir jag orolig för hur skolan kommer se ut när mina barn växer 
upp. Det bildas en stor klump i magen och en rädsla för att barn kommer falla mellan 
stolarna och inte få det stöd som kan behövas.  

Jag hoppas innerligt att ni politiker och beslutsfattare svarar på frågor och synpunkter 
som har kommit in och att ni alla tänker en vända till och hittar en annan lösning än att 
stänga skolor som fungerar kanon och ger stöd till de skolor som behöver de. Och hittar 
andra vägar för att lösa de problem man ser med segregationen för den är superviktigt! 

2020-09-23 20:56:22 

Jag finner det intressant att det i denna skolhusplan endast listas två möjliga negativa 
aspekter med förslaget, och ingen av dessa nackdelar nämner elevernas välmående. 
Eleverna, barnen, vår framtid. Som behöver en trygg miljö där de blir sedda och hörda, 



där de vuxna vet vad barnen heter. Där de känner igen dem andra barnen och de 
erbjuds en miljö som främjar utveckling.  

En skolby med 1400 elever, som Mutgårdsskolan enligt förslaget, känns inte som en 
sådan plats för mig som läser planen. Den ligger omringad av trafikerade vägar till att 
börja med och är till arealen för liten för mängden elever som föreslås, vilket ju också 
konstateras. Hur ska en liten sexåring, som precis börjar sin skoltid, kunna hitta sin 
plats och synas och höras på en sån koloss till skola?  

Och hur ska det kunna finnas nån form av studiero i högstadiet, som ju lätt är en stökig 
period, när än mer elever trängs ihop på skolan? Högst troligt är att stökiga elever och 
grupperingar sätter ribban för studiemiljön och ?försvårar? för övriga.  

Segregation nämns många gånger i skolhusplanen, att segregationen måste minska. 
Ska ansvaret för att lösa en så komplex problematik verkligen läggas på våra barn, från 
sex års ålder, när vi vuxna tycks stå rätt handfallna inför problemet? 

En likvärdig skola ska erbjudas, och det är absolut att eftersträva. Min åsikt och rädsla 
är dock att om detta förslag går igenom blir skolan likvärdig, men likvärdigt dålig. Barn 
som inte får tid, barn som inte syns, barn som mobbas, barn som blir rädda för 
grupperingar av andra/äldre barn, grupperingar som inte kommer överens. Barn som 
tvingas till längre dagar för att de inte längre kan promenera den korta biten till hemmet 
efter skolan. Barnen blir utsatta för ett socialt experiment med sin utbildning och sitt 
välmående som insats, och frågan är om det kommer att falla väl ut.  

Förslaget som ligger riskerar att göra Sandviken till en oattraktiv bostadsort för alla som 
har barn i förskole- eller skol-ålder. Som förälder väger mina barns välmående tyngst av 
allt, och detta tro jag inte på! 

Arbeta vidare med denna fråga, ta fram fler alternativ, godkänn inte liggande förslag! 
Det kan aldrig bli bra! 

2020-09-23 21:07:12 

Jag tycker det är rent förskräckligt att ekonomi får styra utbildningen av framtidens 
vuxna,  

Jag motsätter mig starkt detta då det kommer segregera ännu mer än idag, privata 
skolor kommer ta över ännu mer och ännu mer vinster i välfärden kommer delas ut. 

Elit skolor kommer bildas då endast personer med inflytande och engagemang som 
vissa andra inte har möjlighet till att ha pga. etc språkbrister, ohälsa och annat kommer 
göra att privatskolorna kommer öppna i kommunens gamla lokaler och bedriva verksam 
i vinstsyfte. Urholkande av välfärden skapas. 

2020-09-23 22:17:28 

Förstår inte alls hur tankarna bakom detta förslag går? Vill ni att Sandvikens kommun 
ska bli en mindre attraktiv kommun? Detta förslag kommer innebära att folk flyttat samt 
att det blir mindre intressant att flytta hit! Idag ser föräldrar små skolor som attraktivt, 
familjer som flyttar från större städer för att dem vill ha de mindre skolorna och inte 
tvärtom!  

Vill ni att föräldrar och barn varje dag ska sitta och åka bil till och från skolan??? Än att 
som idag kan de flesta barn cykla/gå till sin skola. Vilket både barnen och miljön mår 
bra av. Att jag skulle behöva köra mina barn till skolan varje dag skulle innebära mindre 
tid hemma för barnen, mer stress, mindre ?fritid?. Idag kan dem cykla till sin skola ett 
par kilometer bort.  

Vill ni att barn ska känna sig osedda och som en i mången i en stor skola?? Än att 
känna trygghet på en mindre skola, där alla vet vem hen är, vem hens 
föräldrar/vårdnadshavare är Mm. Det är trygghet för både föräldrar och barn!  

När ett barn ska gå från förskola till förskoleklass behöver dem komma till en trygg miljö 
inte en miljö   där det finns massvis med äldre barn. Ett barn i förskoleklass-6an 
behöver en mindre skola, mer trygghet. När man sedan ska börja högstadiet är man 
kanske mer mogen att gå i en större skola.  

Psykisk ohälsa bland ungdomar/barn ökar i samhället och ett sådant här förslag 
kommer bara gör att detta ökar ytterligare. Barnen kommer bli mindre ?sedda?. Det 
kommer skapa mer oro och osäkerhet hos barnen. Den psykiska ohälsan kommer öka.  

Det måste finnas andra sätt att minska segregationen på!   



Jag kan inte förstå hur ni på riktigt kan sitta där och tycka detta är ett bra förslag! Och 
att det kallas skolbyar är bara skrattretande! Som att ordet ?by? skulle göra att det 
känns lite bättre? Nej..... 

Det finns dessutom ingen forskning som visar att detta skulle vara bra! Allt handlar bara 
om pengar. Det handlar inte om människor, är det så det ska vara ? Barnen är vår 
framtid.  

Jag blir ledsen och oroad för mina barns framtida skolgång och jag skulle uppriktigt 
kunna säga att jag skulle kunna flytta från denna kommun om detta förslag går igenom!  

Pinsamt är det, jag tycker ni ska skämmas!  

Gör om, gör rätt! 

2020-09-23 23:44:18 

För 12 år sen var vi i 30-års åldern och flyttade till Sandviken från Stockholm. Vi har 
ingen anknytning till orten men ville till ett mindre ställe när det var dags att bilda familj. 
Vi valde att bo i Sandviken och inte Gävle, vilket var ursprungsplanen och lockade med 
ett större utbud av restauranger och shopping. Istället prioriterade vi närheten till jobb, 
skolor och förskolor.  

Vi bosatte oss här men innan barnen började skolan var vi återigen påväg till Gävle. Det 
lockade återigen med utbudet som finns där - vi köpte till och med en tomt och skulle 
precis börja bygga när vi ångrade oss. Nu var det närheten till skola och förskola som 
vägde över, pendlingen var vi beredda att ta. Vår äldsta son hade gått Förskoleklass på 
Västanbyn, småskaligheten, kvaliteten och framförallt tryggheten är ovärderlig.  

Nu går vår äldsta son i 3:an och har börjat ta sig fram och tillbaka till skolan själv då det 
inte är längre än 1 km. Med en storskola mitt i stan skulle vi få skjutsa honom i flera år 
till. Visst skolskjuts skulle kanske finnas men hans yngre syskon skulle vi inte sätta på 
en skolbuss till en storskola på flera år. Det skulle bli bil vilket innebär trafik vid skolan 
och utsläpp ur miljösynpunkt. För våra barns del innebär det längre dagar, ökad stress 
att få ihop pusslet med träningar och en utebliven vardagsmotion som barnen får 
genom att cykla eller gå (med oss eller själva) till skolan.  

Jag har inte hört någon lärare, förälder eller annan kommunmedborgare som tycker att 
detta är en bra idé.  

Integrationen är en otroligt viktig fråga men försämra inte våra och framförallt framtidens 
barns trygghet och hälsa. Nyttja den välfungerande verksamhet som finns och utveckla 
den!  

Satsa på verksamheter som Rapatac, idrottsföreningar och bostadsbyggande istället. 
Det finns andra verktyg än skolan att jobba med för att förbättra integrationen.  

Till sist, det är närheten och småskaligheten som är anledningen till att vi, utan någon 
anknytning hit, valt Sandviken framför både Gävle och Stockholm!  

Det finns så mycket bra här - ta tillvara på det och utveckla det! 

2020-09-24 14:31:48 

Hej! 

Jag har ett barn i skolålder och ett barn under skolålder och känner att bl.a närhet och 
trygghet är mycket viktigt. Jag ser inget positivt med skolhusplanen! Tack Niklas 

2020-09-24 16:38:33 

Helt uppåt väggarna ni tänker inte på barnens bästa. Samt på arbetsmiljön för både 
elever och lärare. Barnfamiljer som vill bo utanför centralorten och närhet till skola, den 
möjligheten tar ni bort. Ni tänker inte på miljön alls, det blir mycket tjutande för dessa 
familjer och även en extra utgift med en extra bil. Tänk om, gör rätt för allas mående 
och trivsel. Dåligt av er politiker i Sandviken att ni röstar för storskola idagens samhälle 
där det är problem med ungdomar redan och hur kommer det att se ut 
sedan????????? 

2020-09-24 17:05:24 

Skulle inte segrisionen lösas rätt bra om ni tog bort det fria skolvalet? Alla går i skolan 
där dom bor!  



Sen förstår jag inte hur detta med storskolor kommer fungera med fritidshemmen? Hur 
ska 300-400 6-8åringar kunna gå på samma fritids? Vem skulle vilja jobba i en sån stor 
barngrupp? Vilka lokaler ska den verksamheten få plats i? 

Är fritidshemmet ens medräknat i eran galna plan? 

2020-09-24 17:26:27 

Jag anser att det behövs ett annat alternativ än den förslaget om så kallade skolbyar. 
Vill gärna se ett alternativ till då man behåller landsbyggsskolor. Jag tror inte att 
Sandvikens kommun inser vad mycket man tjänar på att ha en levande landsbyggd. 
Förstår inte riktigt vad som menas med att små enheter skulle vara sårbara. Jag vill 
gärna ha det utvecklat. Jag tror inte att det nödvändigtvis blir så att studiemotiverade 
elever höjder dom icke motiverade. Det kan vara så men det kan lika gärna vara att de 
omotiverade sänker dom motiverade. Intergrationen tror jag inte löser sig med skolbyar. 
Finns det underlag och forskning som stödjer att storskolor ger bättre välmående hos 
eleverna? Hur löser Sandviken Kommun intergartionsproblemet på annat sätt än att 
detta förslag. Jag tror att detta förslag främst ha ekonomisk grunder. Hur mycket dyrare 
blir det att rusta dom skolor vi har kontra bygga ut? Skolan har i min mening varit och 
kommer aldrig att vara helt likvärdig. Det är möjligt att skolresultaten blir likvärdiga. Men 
det blir tror att resultaten blir likvärdigt sämre. Stor skolor är enligt mig inte en trygg 
miljö. 

Hitta andra alternativ som stödjer landsbyggden för det här förslaget duger inte enligt 
mig. 

Ni får gärna återkomma med svar på mina frågor om ni har möjlighet. Eller hänvisa till 
var jag kan hitta svaren. 

mvh// Andreas 

2020-09-24 18:12:16 

Hej, 

jag har inte längre barn i skolåldern men har barnbarn som så småningom ska gå i 
kommunens förskola och skola och vill därför ge mina åsikter om skolhusplanen. 

Tyvärr måste jag säga att de tid och resurser ni lagt ned inte ser till kommuninvånarnas 
bästa och absolut inte barnens bästa. Det finns mycket forskning och evidens på att 
storskolor inte löser de problem som vi har idag med bl.a. integration. 

Jag ser att planen ska svara på följande: 

- bidra med tillräckligt antal utbildningsplatser: Det kan man göra utan storskolor, jag var 
med och slogs för utbyggnad av lilla fina Västanbyns Skola som nu ska läggas ner! Helt 
vansinne! En sådan skola skapar trygghet och fina resultat, vilken tur att dom barnen 
sen fick "gjuta lite lugn" på Murgårdens högstadieklasser då man blandade upp dom för 
just det syftet! Galet.... men det gick ju bra i alla fall för våra barn. 

- minska segregationen i skolan: ja, det gör man nog lättare i en liten skola som t.ex. 
Västanbyns Skola där man har en mycket mer familjär känsla och där man lär känna 
varandra och föräldrar. I en storskola kommer de som har samma språk och bakgrund 
ännu mer att samlas och ha mycket svårare med integrationen. Jag vill gärna ha svar 
på hur det kan minska med storskolor? Skulle bli oerhört förvånad om ni har något som 
helst belägg för det! 

- säkerställa likvärdighet i skolor och förskolor: absolut men det kan man göra ändå! 

- redogöra för utformning av lämpliga lokaler: det finns inget som säger att det måste 
vara storskolor! 

- presentera ekonomiska underlag: Jag tror allt handlar om ekonomi, men här lurar man 
sig rejält! De problem som vi kommer att se kommer att kosta samhället mycket mer i 
längden med sämre integration, gängbildningar, mobbing! 

Jag protesterar och motsätter mig mot genomförande av denna plan (om detta hjälper 
på något sätt). 

/Ewa  

2020-09-24 19:19:09 

Tycker att detta är en bisarr plan samt ett hån mot småorterna. Ni pratat om segregation 
i en stad där hyreshuset ligger i samma område som villorna. En plan som denna 
kommer bara att skapa ännu mer segregation, mobbing, försäljning av narkotika och 



gängkriminalitet. Kontakt mellan lärare och föräldrar kommer att bli sämre då ingen av 
dessa parter kommer att kunna hålla koll på alla dessa elever. Att ni ens har kunnat 
komma fram till denna plan är för mig obegripligt. 

2020-09-25 09:08:46 

Min förslag  att det är viktig  att ge chans  invandare  lärare att jobba  i skolan  och i Hr 
service  är det viktigt att focus lika behandling  plan. 

Diversity  är jätte  viktigt  i hela området.  

Personalen måste vara på olika bakgrund.  

Eftersom de bjuder inte på intervju när de tittar invånarna namn i Sandviken kommun , 
utan att ta intervju de skickar avslag 

2020-09-25 11:31:05 

Att minska segregationen är ett måste. Det vet alla med någorlunda sunt synsätt. 
Däremot så är inte detta rätt väg att gå. 

Att offra tryggheten för många barn som är i behov av att synas för att kunna växa och 
utvecklas som människor och på sikt vara en del av samhället är rent ut sagt bedrövligt.  

Jag är också ganska säker på att om detta förslag inte skulle innebära en besparing i 
längden för kommunen skulle det ha kastats bort innan det ens skrivit på ett papper. 
Money talks 

Snälla. Tänk om och tänk rätt för våra barns skull och för Sandviken och Sveriges skull. 
Utan en bra utbildning för alla våra barn kan det inte heller finnas en ljus framtid för 
varken kommun eller land. 

2020-09-26 09:07:38 

Det här känns som en vansinnig idé för Sandvikens alla barn, speciellt för de som inte 
ens än idag har möjligheten att "bara" klara av dagens utmaningar i skolan & även på 
raster, som kommer bli ännu mera skrämmande med så mycket människor på samma 
plats, hur har ni tänkt även på detta med att vi numera ska hålla avstånd till varandra 
pga smittor, även i framtiden? Kommer bli en omöjlighet att slippa undan folk i så stor 
skola! Npf-problematik som redan finns i samhället, där vi behöver se våra barns behov 
& kunna ta bort så mycket intryck & ge ett så stort lugn & stöd som möjligt, då dessa 
barn har otroligt svårt för stora folksamlingar (som kommer vara på deras skola, varje 
dag!) Detta skulle resultera i enormt mycket mer psykisk ohälsa för våra barn & för oss 
föräldrar som skulle behöva vara hemma med våra barn som mår så dåligt att dom inte 
kan klara av att vara i skolan! Hela samhället skulle bli påverkat av alla som blir 
utbrända pga dessa vansinnes skol-planer! Mvh Stolt Npf-Mamma 

2020-09-26 09:05:48 

Jag anser att skolhusplan med större skolor och nedstängning av byskolor är sämre för 
barnen. Många barn mår bättre i mindre skolor och mindre klasser för den delen. Även 
stora förskolor drabbar  barn som behöver extra hjälp och har problematik. Bara att 
kolla på detta år med en stor pandemi. Vi ska hålla avstånd och det får vara max 50 
personer i en lokal. Större skolor innebär fler barn. Jag förstår inte tankegångarna kring 
detta. Mer än att det lönar sig ekonomiskt för kommunen. Större skolor drabbar barnen i 
och med mer elever, Större utrymme för mobbing, försiktiga elever som har svårt att 
synas nu kommer definitivt inte att få komma fram i Större skolor. Om byskolor stängs 
ner kommer kanske fler barn behöva stöd i skolan. Det går åt mer resurser till fler barn. 
Vad händer om de resurser som finns i skolan inte räcker till? Det stod att 
vallhovsskolan eventuellt skulle bli wn stor förskola. Nu är jag mitt uppe i min utbildning, 
men jag väljer hellre att senare arbeta i en mindre förskola än en Större. Hur många 
förskollärare har inte blivit utbrända och långtidssjukskrivna efter att ha arbetat på 
Större förskolor? Det är lika tungt för barnen på dessa förskolor, med stor omsättning av 
vikarier. 

2020-09-26 11:57:11 

De här känns så fruktansvärt meningslöst att skriva då det känns som att styrande 
politiker i denna kommun redan bestämmt sig för att skolhusplanen som tagits fram 
kommer att genomföras! 

Men jag skriver endå för det är mina barns framtid det handlar om. 

Det finns 2 saker som återkommer ofta i denna utredning och de är följande: 



1) Många av kommunens lokaler där barnen vistas (förskolan och skolan) är eftersatta 
och håller inte måtten. 

2) Det finns en stor segregation både i förskolan och skolan. 

Dessa problem hade Ni kunnat undvika för flera år sedan! 

Hade ni rustat skolor och förskolor lite åt gången (precis som man gör med sitt egna 
hus) blir inte kostnaden sky hög på en gång. 

Segregation har ni som styr denna kommun skapat genom att bygga hyresbostäder i 
SAMMA områden. Klart de blir segregation i skolan då eftersom närhetsprincipen gäller. 

Nu är vi i den situation som ni skapat och detta kommer våra barn och landsbyggden att 
få betala för!! 

Har ni ens bett någon konsult att utreda vad det skulle kosta att rusta upp befintliga 
skolor/förskolor? 

Om inte, varför? 

Tror ni på fullaste allvar att familjer som inte bor i denna kommun väljer att flytta till 
någon av Sandvikens ytterområden när förskola/skolan kommer se ut som förslaget 
"rekommenderar"? Jag tror inte de. Flyttar någon hit blir det där skolorna finns alltså i 
centrala Sandviken. 

Vad händer då om 10-20 år med våra ytterområden? Har ni ens diskuterat de? Eller är 
Sandviken för er endast centrala Sandviken? 

Hur ska en storskola (ursäkta skolby) funka för de barn som behöver lugn runt omkring 
sig för att klara av skolan (inte enbart under lektion, utan även när det är rast, lunch 
mm). Har ni en plan för dessa barn? 

Till sist: 

1)Varför finns inga svar på alla funderingar och frågor som vi medborgare lämnade in 
under dialogkvällarna i maj? 

2)Varför ska det vara så svårt att träffa oss medborgare och svara på våra frågor? Ni 
märker att frågorna är många och svar från er uteblir! 

3)Är det verkligen så svårt att få till ex 6st träffar där ett 40tal medborgare plus ni 
politiker kan diskurera detta? 

2020-09-26 22:50:39 

Släng skolhusplanen det kommer bli helt kaos med så många elever med så mycket 
olika behov på en och samma skola. Ser inget bra alls med denna plan.  

Barn kommer må ännu sämre och bli ännu mindre sedd och få sämre betyg.  

Denna plan visar bara hur lite nu bryr er om barnens framtid!! 

2020-09-27 18:56:08 

Varför förstöra det som funkar! Tänker ni miljö när dom som bor i mindre orter måste 
börja pendla med sina små barn i till städerna? Lite demokrati i i sandvikens kommun 
tack! 

2020-09-28 08:08:27 

https://sorundanet.se/2007-11-28/ 

Länk till en intressant rapport som jag kräver att beslutsfattarna både tar del av och 
kommenterar offentligt då resultatet i studien går stick i stäv med deras förslag mot 
beslut 

2020-09-28 17:19:12 

Vi bor i ett ytterområde och vårt barn går i en mindre skola. Vi har valt att bo lite 
avsides, en mindre skola med färre barn och lugnare miljö är en stor anledning till det 
valet.  

Vårt barn har en sjukdom och det är en stor trygghet för oss att alla, personal och barn, 
på skolan vet vem h*n är och att de som arbetar på skolan vet hur de ska agera eller 
tillkalla om det händer något.  

Vårt barn har sina kompisar i närområdet och de är ofta ute och leker hos varandra eller 
i området. Det finns vuxna i närheten som vet vilka de är och de kan vända sig till om 

https://sorundanet.se/2007-11-28/


det händer något. H*n har alltid någon att leka med och det ringer ofta kompisar på 
dörren här hemma. Vi vågar släppa iväg vårt barn till kompisar eftersom vi vet vilka 
föräldrarna är och var de bor. Det här handlar om vår livskvalitet, jag hoppas verkligen 
att vi kommer att kunna välja att ha det också i fortsättningen i Sandviken.  

Det finns också många stora frågor gällande skolhusplanen som inte är besvarade: vad 
är planen för elever som inte klarar av många människor? Vad händer när det blir 
mobbing, vart flyttas den eleven som mobbar? Gängbildningar kommer det att bli, hur 
ska dessa brytas? Trafiksituationen runt skolorna, hur kommer den att bli? Skolskjutsar, 
jag antar att det blir i linjetrafik då pengarna alltid är i fokus före barnens väl, är det 
rimligt att sätta en 6-åring ensam på en buss med massa äldre elever? Jag tycker inte 
det! Kommer busslinjerna att byggas ut för här finns inte ens linjetrafik idag.. 

Jag saknar en konsekvensanalys, jag är inte intresserad av att se er reklamfilm utan jag 
vill ha fakta.  

Att kunna välja livskvalitet handlar också om att göra Sandviken till en attraktiv plats att 
bo och leva i, det här förslaget gör precis tvärtom! 

2020-09-29 14:36:35 

Testar att skicka in ett meddelande om det går att kommunicera tillbaka 

2020-09-30 14:06:56 

Något som jag inte märkt av i skolhusplanen är hänsyn till den pågående 
Coronapandemin. 

Stora folksamlingar och trängsel ska ju undvikas och att träffas och att vistas utomhus 
poängteras som positivt. Att åka kollektivt ska undvikas om möjligt. Om man kan gå 
eller cykla till sin skola i stället för att åka buss så minskar risken för smitta och 
dessutom är det bra ur allmän hälsosynpunkt att röra på sig ute i stället för att sitta stilla 
på en buss eller en bil. 

Nu ska vi ju inte tro att Coronapandemin varar för evigt, men nya pandemier kommer att 
dyka upp och Skolhusplanen är inte på kort sikt. Dessutom vet man inte hur nästa 
pandemi drabbar olika åldersgrupper, kanske är det barn och unga som drabbas värst 
nästa gång. 

Dessutom borde tankar på miljön genomsyra alla långsiktiga beslut. Att avståndet till 
skolan ökar, även i centralorten, kommer att innebära att barnen blir skjutsade med bil i 
mycket större omfattning. Känns inte som långsiktigt bra för miljön. 

2020-09-30 21:39:02 

Jag tycker skolhusplanen är bra och ett måste för sandvikens kommun 

2020-10-01 08:46:44 

Kul att det vill byggas en ny fräsch skola i framtiden men det är inget som gynnar 
nutidens skolor och satsningar. En stor skola innebär att barnen lär försvinna i mängden 
då det fortfarande inte ens finns lärare för klasserna idag. Klimatet i skolorna är hårt o 
pressat o en ny skola kommer inte ta bort problemen. I början kommer allt va nytt o 
spännande men efter ett tag kommer subkulturer ta överhanden som dem redan gör 
idag. Men att ha dessa åsiktsinsamlingar spelar ingen roll då ingen egentligen vill 
överväga negativa åsikter o människor som är emot förslaget. Skatten kommer höjas 
för att finansiera skiten o det vill inte jag att mina skattepengar ska gå till . Mitt barn går i 
2an nu, hon är 18 när ni planerar o bygga eller öppna. Förhoppningsvis har vi flyttat 
innan dess till en bättre kommun. Satsa på de skolor o utbildningar som är i nutid för det 
är de som räknas. 

2020-10-01 20:10:35 

Trafiksituationen förvärras då "alla" ska till samma ställe. Mobbing, våld och hot ökar då 
det blir fler att "ha koll på". Ser det bara som en dum besparing som drabbar våra barn 

2020-10-04 01:12:16 

Många bra frågor har redan kommit upp kring denna plan, främst det som påverkat 
barnen negativt, vilket är det viktigaste att ta i beaktning. Kan inte se nån positiv aspekt 
för skolbarnen. 

Men utöver det så vill jag även poängtera hur dålig denna plan är för boende i närheten 
och att denna aspekt bör tas i beaktning. 



Bullernivån från barnen kommer att öka drastiskt, men även från trafiken som denna 
plan medför. Hoppas att även dessa detaljer tas i åtanke och om det finns någon plan 
för att minska denna påverkan. 

Och inte minst bilköer! Som vi redan har problem med under vissa tidpunkter och vägar, 
med denna plan skall alla föräldrar åka till enbart 3 ställen och många samtidigt. 

2020-10-04 12:20:12 

Hej!  

Det var en lättnad när förslaget om storskola lades ner men i och med förslaget med 
skolbyar är det åter en knut i magen när jag tänker på mina 2 barns framtida skolgång. 
Mitt äldsta barn börjar förskoleklass nästa höst och jag ser så mycket fram emot den 
skola han förhoppningsvis får gå på. Stor skolgård, cykelavstånd till skolan och fina 
miljöer runtomkring. Vi skulle, om det vore möjligt i denna kommun, kunna tänka oss att 
flytta ut längre på landsbygden. Nu med de förändringar kommunen ger förslag på 
kommer vi lämna kommunen om de går igenom. Sandvikens kommun har ett så otroligt 
stort område som inte är centrala orten så det är så skrämmande att man vill samla alla 
i stadskärnan.  
 
Är det inte viktigt, när man pratar om integration och skolgång att visa på olikheter i till 
exempel boendemiljö? Att stadsbarn har stor nytta av att få röra sig ut i ytterområden. 
Få mer naturupplevelse och anknytning till ett alternativ till en stadsmiljö?  

Det tar ju faktiskt lika lång tid att åka från landsbygd in till stan som tvärtom. Möjliggöra 
för att hela Sandvikens kommun ska kunna fortsätta leva. Alla vill inte trängas i 
stadskärnan men kommer snart bli tvingade dit.  

Det finns forskning som tyder på att en aktiv skolväg hänger ihop med bättre 
skolresultat. Och jag tänker att det rent generellt borde vara ett recept för ett bättre 
mående? Min farhåga är att allt fler kommer välja eller bli tvingade till resor med bil. Hur 
kommer trafiksituationen se ut vid dessa skolbyar när alla ska lämnas och hämtas?  

En rädsla jag har är även att de små barnen inte kommer att våga ta del av allt som 
finns på skolgårdarna och dagligen känna rädsla inför de större eleverna. Att det blir ett 
tufft skolklimat och en osäker studiemiljö där eleverna inte kommer att känna igen alla 
vuxna och tvärtom. Mycket kommer ske i skymundan och för de vuxna är det lätt att 
tänka att det är säkert någon annan lärare som tar tag i det där så jag behöver inte.  

2 miljarder av våra skattepengar för att göra förändringar som mig veterligen ingen vill 
ha. Som kommer utarma vår kommun på möjligheter att bosätta sig i hela kommunen 
och ännu större tryck på behovet av bostäder i centrala Sandviken. Går detta igenom 
blir ni troligtvis minst fyra medborgare mindre att bekymra er om. 

2020-10-05 01:40:27 

Jag tycker skolhusplanen med skolbyar är dålig ide redan från början ingen bra ide 
överhuvudtaget. Satsa på dem skolor och förskolor som man har redan i dag. Att satsa 
två miljarder på skolhusplanen är ingen bra ide heller och varför lägga ut mycket pengar 
på det. Man behöver inte så satsa två miljarder och det kommer att bli dyrt för 
kommunen. Skrota planerna helt och hållet på att satsa på tre skolbyar rena vansinne 
tänk om. 

2020-10-05 07:07:25 

Varför finns Murgårdsskolan med som storskola? 

Den skolan om ngn skulle väl stängas för länge sen. Förstår inte varför den skolan får 
vara där den är, vad är de för skolmiljö? 

Mitt i en korsning, mitt i ett bostadsområde som inte har alltför gott rykte om sig.  

De måste väl gå lika bra att "bussa" elever till utkanten som att "bussa" elever till stan. 

Där finns större möjligheter att ta till vara på den skola som redan finns och plats att 
bygga ut till en storskola, om man nu ska ha en storskola.  

Norrsätraskolan finns alla möjligheter att kunna bygga ut. 

2020-10-05 23:20:31 

Tycker inte det ska vara stor skola  det kan leda till mer mobbning, trakasserier, mer 
grupptryck. 

Mer trafik när man ska lämna &  hämta.  Mer sjukdoms spridning.  



Kan leda till teroratentat.  

Blir mer jobb för lärarna!  

Måste vara fler fritidsledare!  Fler rastvackter ute på skolgården. Svåra att ha koll på alla 
barn.  

Försämrad hjälp i skolan till alla elever vid större grupper vilket kräver fler utbildade  
lärare !  

Alla barn som behöver   extra hjälp att det finns utbildade lärare!  

Ska det vara speciella klädkoder med tanke på att det är mobbning av vilka kläder man 
bär!  

Fritidslärana får ett större ansvar när och vem hämtar!  

Blir barnen trygga i en så stor skola med många elever som kan leda till mer stress och 
oro!  

Kommer det bli en lugnt arbetsklimat med så många elever i skolan. 

2020-10-07 13:31:44 

Tänk om Tänk Nytt! 

I skolor med inte alltför många barn blir eleverna sedda och hörda på ett bättre sätt än i 
storskolor, även om de kallas skolbyar! En grundregel är att bli sedd och hörd, för att 
utvecklas på ett bra sätt! Därför måste vi jobba för att skolor på landsbygden utvecklas 
och finns kvar. Nu i dessa Corona tider har många upptäckt att det i stor omfattning går 
att jobba hemifrån. Det betyder i sin tur att vi kan välja bostadsort från andra kriterier en 
vad som är normalt idag. Och vad blir då prioriteringen; barnens rätt till bra skolgång, 
trygg och vacker boendemiljö och tillräckligt bra service, utbud av kommunikationer och 
ex butiker och framför allt närhet till naturen! Och det har skolorna på landsbygden! Ge 
kvalificerade lärare mer betalt med att jobba i skolor med många nysvenskar och till de 
lärare som vill jobba på landsbygden! 

Tänk om Tänk Nytt! hälsningar Inger  

Alt detta leder till en satsning på landsbygden! 

2020-10-09 09:01:27 

Nej till stor skola! 

2020-10-09 11:36:58 

Kommunstyrelsen fattar beslut om skolhusplanen den 15 Dec 2020. 

Om kommunstyrelsen skall hinna beakta medborgarnas inlämnade förslag, skicka ut 
remisser till berörda parter,ta emot dessas synpunkter och gå vidare med ett beslut på 
en tidsrymd av 43 arbetsdagar, varför denna brådska ? Mitt förslag är att senarelägga 
beslutsdatum till efter årsskiftet: Skolhusplanen är för viktig för att stressa fram ett beslut 
med så kort tidsmarginal. 

MVH 
Per 

2020-10-10 17:14:52 

Hej, en av anledningarna till att jag flyttade till Sandviken var just skolan för mina barn. 
Närheten och storleken på skola. En plan är bra att ha men denna att trycka ihop allt på 
3 skolor. Jag anser det bästa att behålla befintliga skolor och satsa pengarna på det. 
Bygg ut nån skola om man behöver fler platser. Bra för alla, miljön, barnen och dom 
vuxna &#128512;. 

2020-10-11 14:33:21 

Enligt översiktsplanen för Sandviken ska kommunen arbeta för ett mer hållbart resande. 
Det ska vara enkelt att gå, cykla och åka kollektivt. Tycker inte att hållbart resande 
stämmer något vidare med Skolhusplanen där en massa barn kommer att skjutsas med 
bil i stället för att kunna gå eller cykla till skola. 

I samma översiktsplan står följande: Samhällsinsatser som stärker förutsättningarna för 
boende och verksamheter på landsbygden prioriteras till serviceorterna Storvik, Järbo, 
Årsunda, Österfärnebo. Kungsgården anges ingå i ett prioriterat stråk för 
bostadsutveckling i kommunen. Åshammar har god tillgång till redan planlagd mark för 
bostäder. Åshammar har goda förutsättningar attutvecklas. 



Hur stämmer detta med att Alsjöskolan i Åshammar och Österfärneboskolan ska 
avvecklas samt så småningom Kungsgårdens skola? 

2020-10-12 16:00:24 

Efter att tagit del och läst om denna skolhusplan tycker jag detta inte är en bra idé.  Jag 
önskar att den plan inte röstas igenom. 

2020-10-15 22:01:16 

Vi inflyttade till Sandvikens kommun på grund att vi letade ett enklare liv att leva, som 
så många storstadsbor gör idag. För oss var de viktigaste kriterierna vid flytten en 
mindre skola samt närhet till skola/natur för våra barn så de får en lugn uppväxt på 
landet och själv kan gå/cykla till skolan. Mindre skola och närhet innebär trygghet, lugn, 
rörelse/motion i vardagen, slippa den stress som många elever och långa resvägar med 
skolbuss innebär. När mindre städer nu vill genomföra denna radikala storstadsaktiga 
förändring, så kommer det drastiskt påverka vår frihet att få möjlighet välja lugnet före 
stress och jäkt. Vi har tillräckligt med sönderstressade människor redan som nu flyr 
storstäderna och dess centralisering. För att landsbygden ska leva krävs att de som 
flyttar dit faktiskt kan genomföra den livsstilsförändring som de behöver och som driver 
dem dit. Allt annat är helt otänkbart känner vi. Man kan bara inte rasera så enormt 
viktiga delar av samhället på grund av vissa övergripande mål.  Mvh Veronica och 
Henrik, Sandviken 

2020-10-18 19:04:19 

Hoppas med hela mitt hjärta att detta inte går igenom. Vore förödande för landsbygden. 
Vakna nu Sandvikens kommun och politiker. Kommunen liksom hela Sverige behöver 
en fungerande landsbygd. 

Blir detta ett faktum vet jag fler som överväger att flytta från Sandvikens kommun. Detta 
är inget jag vill att min dotter ska behöva vara del av. 

2020-10-18 21:23:12 

En skola kan vara så mycket mer än en byggnad och arbetsplats för elever och 
pedagoger som nyttjas dagtid på vardagar. 

Många mindre skolor utanför centralorten är genomtänkt placerade med närhet till 
grönområden och har en miljö som lockar till aktivitet. Skolgården kan bli något som 
inbjuder till spontanidrott och aktivitet för flera än elever och som är en naturlig 
samlingsplats på fritiden, både sommar och vintertid. En skolas gymnastiksal kan 
användas kvällstid av privatpersoner eller föreningar och är ofta nåbar utan bil eller 
skjuts. 

Vi mår bra till kropp o själ 

En skola kan ha ett kombinerat folk- och skolbibliotek med utrymme för vuxna 
distansstudenter. De kan också fungera som inspiration för de yngre eleverna. 

Skolans alla utrymmen är viktiga samlingslokaler för möten, kulturarrangemang 
studiecirklar och privata tillställningar. 

Vi lär för livet 

Skolans matsal kan vara öppen för lediga, arbetslösa, pensionärer mm. Blandade åldrar 
ger lugnare miljö och matlådor kan säljas för att minska matsvinnet. 

Vi bryr oss om varandra, reagerar och agerar 

Om vi vill arbeta trovärdigt med långsiktig ekonomisk hållbarhet och inte se inkludering 
och integration som något knutet till födelseland eller modersmål utan även ålder kan de 
mindre skolorna utanför centralorten fylla en avgörande funktion. En skola som finns 
nära för de mindre barnen finns det möjlighet att ha kvar om man bestämmer sig för att 
ekonomin inte är den avgörande faktorn. Utan sätter tryggheten och 
landsbygdsutvecklingen främst. 

Marie 

2020-10-18 21:32:56 

Mina tankar kring rapporten Skolhusplan 2030 

Det nämns i rapporten att kostnader för t.ex slöjd och verkstadshallar är hög. På min tid 
i skolan ( på 80 och 90-talet) så kunde man hyra gymnastiksalarna på Norrsätraskolan 
på kvällar och helger. 



Kan man inte göra något liknande med slöjd och verkstadshallar. Då kan de användas 
av föreningar och privata små hobby företag. 

Hur man skall undvika skadegörelse och stöld är visserligen en svår fråga. Men det 
borde man väl kunna komma tillrätta med att personer som vistas i lokalerna får 
godkänna kameraövervakning eller liknande. Dessutom så kanske det endast kan hyras 
ut till organisationer eller företag. 

Lokalerna skulle kunna nyttjas för kvällskurser för t.ex. vuxna som vill lära sig svetsa, 
smida eller liknande. Jag har själv sådana önskemål men idag så vet jag inte var jag 
skall vända mig. En kurs hos arbetsförmedlingen tror jag inte jag skulle kunna få 
eftersom jag redan har en 100% tillsvidareanställning. 

Dessutom borde väl vuxenutbildning som riktar sig till praktiska yrken kunna nyttja 
samma lokaler för slöjd och verkstadsteknik som gymnasiet gör? 

När jag gick på Norrsätraskolan så var de flesta i min klass från Vallhov. Några var från 
Norrsätra eller Barrsätra. Vi umgicks alla i skolan men så fort vi kom hem så lekte vi 
aldrig med de som INTE bodde i Vallhov. Dels var det väl för långt bort vilket var ett 
praktiskt problem för våra föräldrar och dessutom var ”dom därifrån”. Det tror jag är 
viktigt att minnas när man tänker på integration. Barn födda i Sverige och barn födda 
utanför Sverige kommer säkert komma överens i skolan om man presenterar dem för 
varandra i unga år. Men eftersom människans hjärna har ett behov av att skapa ”vi och 
dom” grupper, så tror jag att barnen kommer att leka med dem som bor nära, speciellt 
så fort man har kommit hem, men förmodligen även på skolan. Så var det för mig iaf. 
Det gör att jag tror (framförallt från kanske 12 årsåldern eller nåt) att det kommer att 
skapas subkulturer i en skola med de som t.ex. pratar ett gemensamt utländsk språk. 
Det enda sättet jag tror det är att angripa det på, är att barn som skall integreras och 
lära sig språket inte har möjlighet att skapa en subkultur där de kan behålla sin kultur 
och sitt språk. Det enda sättet att bryta segregationen är att TVINGA svenskfödda och 
icke-svenskfödda att interagera med varandra. Annars kommer barnen (men även 
vuxna) att välja det man känner igen och hålla sig till det. Barn i mycket ung ålder är 
naturligtvis extremt formbara. Men jag tror inte det räcker, interageringen MÅSTE 
fortsätta även hemma utanför skolan. Men hur man skall uppnå det utan att barnen 
faktiskt tvingas rent fysiskt till det vet jag inte. 

I unga år (låg och mellanstadiet) så var det totalt 6 klasser i varje byggnad. 2 av varje 
årskull. Och det tyckte jag var mycket. Jag och många av mina vänner höll sig i vår 
flygel. Vi gick sällan till den andra årskullens område. Och vi gick ALDRIG till de stora 
killarnas kapprum. Det var för skrämmande. 

Det tycker jag är viktigt att minnas när man planerar storleken på en skola. För många 
klasser (antal barn, och då även klasser i samma ålder) skapar oro och känslan av 
utsatthet. Ju fler barn, desto mindre chans att en lärare skulle se mig om något hände. 
Det var min känsla när jag gick i grundskolan. 

Något som jag finner märkligt i rapporten är att det hela tiden trycks på det är svårt att 
rekrytera behöriga lärare. Men OM man väljer att bygga 3 st stora skolor. Var skall de 
lärare som inte VILL jobba på en stor skola vända sig. Då måste dom välja på att flytta 
utanför Sandvikens kommun, söka sig till en friskola eller jobba kvar fast dom inte är 
motiverad. Om de flyttar, då har man helt plötsligt tappat hela den gruppen med 
potentiell personal. Och de som inte vill jobba på en stor skola men måste p.g.a 
familjesituationen eller liknande blir knappast en bra pedagog. Detsamma gäller barn 
och personal som inte ”passar in” i formen som erbjuds. Var skall de ta vägen. 
Mobbade barn eller personal har få möjligheter att ”börja om”. Barn och personal med 
särskilda behov (som inte passar på särskola) har inte heller någon möjlighet att söka 
sig till en skola som passar dem. 

Jag skulle vilja se undersökningar eller forskning som tyder på att skolbyar skulle ge 
bättre möjligheter till rekrytering och högre kompetens som det påpekas i rapporten på 
sid 10. 

Vilka faktiska exempel finns det (i Sverige eller utomlands) där skolbyar eller storskolor 
har faktiskt motverkat segregering och lett till ökad kompetens hos personalen. 

På sidan 21 så står det att Murgårdsskolan inte kommer att uppnå översiktsplanen 
rekommendationer om 30 kvadratmeter per elev. Och det är på planeringsstadiet. Om 
det på papperet är för trångt redan nu, hur skall skolan kunna växa med fler elever i 
framtiden efter 2030, eller parera för eventuella oförutsedda händelser. Som t.ex. 
invandringen 2015. 



Att bryta segregationen är viktigt. Att många utrikes födda hamnar i samma områden 
beror naturligtvis på att det finns billigt boende att hyra. Det gör det inte i Högbo, 
Jäderfors osv. Och möjligheter till transport utan bil är ofta väldigt dåliga. Om det skulle 
finnas små hyreshus, kanske 4 billiga lägenheter i varje, med en liten gräsmatta 
utspridda i ytterområdena så skulle kanske utrikesfödda vilja flytta dit. Tänk om det 
fanns tex 3 st 4 lägenhetshus i Jäderfors utspridda i området. Lägenheterna måste vara 
relativt billiga så det inte blir några lyxlägenheter som på Kanalgränd. 

Man kan även erbjuda t.ex. subventionerat busskort eller liknande också. Och de 
kanske bara skall vara tillgängliga för barnfamiljer. Ungefär som 55+ huset i stan, eller 
studenthuset som låg på Norra Götgatan. 

Då skulle integreringen av barn och vuxna underlätta i dessa områden, skolorna på 
dessa områden skulle få fler elever och de skulle bli mer blandade. Grannar skulle 
umgås med varandra och inflyttning skulle kunna ske. 

För som min kära hustru brukar säga, att barnen umgås med varandra räcker inte, vi 
vuxna måste också aktivt jobba för att komma närmare varandra och vara förebilder för 
barnen som skall finna vänner utanför sin bekvämlighetszon. 

Mvh 

Fredrik 

2020-10-19 11:28:19 

Här kommer några synpunkter på skolhusplanen - estetikens plats i skolan. 
 
I ett senare mejl kommer jag att be politiker och tjänstemän att höja blicken något i 
frågan - i avsikten att bygga ett samhälle och inte bara ett antal skolor. 
 
Allt gott 
Bertil 

Avseende planeringen av skolväsendet i kommunen tycker jag följande - efter många år 
som ambulerande musiklärare i kommunen. 

1. Grundskolans alla stadier ska se Kulturskolan som ett värdefullt komplement till 
den obligatoriska undervisningen. Detta kräver dock att de skolor som har 
tillresande elever - elever som åker skolskjuts – ska se till att det finns lokaler 
så att elever med lång skolresa kan få sin sång/instrumentallektion under 
skoltid.  

På vissa skolor kräver det ett förändrat synsätt på sång/instrumental-lektioner 
under skoltid. Ofta sägs det att elever går TILL tandläkaren men IFRÅN 
lektionen om eleven går och spelar. 

Sanningen är att eleverna går TILL en annan lektion med en välutbildad lärare 
som ger eleven och skolan tillgång en annan kompetens. Kulturskolans besök 
på skolan ska alltså ses som en resurs och inte som ett störande moment. 

2. Detta är också en demokratifråga eftersom Kulturskolan är skattefinansierad. 
Kommunen måste se till att alla elever har tillgång till denna ”kommunala 
service” på någorlunda liknande villkor. I klartext - elever som har lång skolväg 
till en (by)skola ska erbjudas möjlighet att få kulturskolelektion innan skolbussen 
går hem.  

Elev som går på högstadiet/gymnasiet i Sandviken men åker skolbuss från 
exempelvis Österfärnebo ska erbjudas möjlighet att få Kulturskolelektion innan 
skolbussen går hem. Att delta i Kulturskolans orkesterverksamhet – efter skoltid 
- måste dock eleven/familjen själva lösa, vilket i vissa fall kan kräva ett bättre 
utbud av kollektivtrafik. Detta minskar segregationen i skolan och säkerställer 
likvärdigheten. 

3. Många politiker och tjänstemän - i synnerhet de som inte själva ”gått på 
Kulturskolan” - saknar ofta kunskap om hur estetik utvecklar unga människor. 
Och det finns massor med forskning som bevisar detta. Bistå gärna utredningen  
med exempel på detta. 

4. Musikundervisningen (all estetisk undervisning) står i samma läroplan som 
exempelvis matematik, svenska och engelska, och omfattas därför enligt lag av 
samma krav på lärarnas utbildning, samt lokaler och utrustning.Jag VET att det 
ofta är svårt att få tag i legitimerade musiklärare (kanske lika i slöjd och bild). 
Men en kommun som ser till att ha välutrustade lokaler och utrustning - samt 



annonserar ut sina tjänster - skaffar sig i alla fall ett bättre utgångsläge och 
VISAR att man ser på estetisk som viktigt för elevernas utveckling och FÖLJER 
gällande föreskrifter. 

Jag bifogar länkar till några intressanta artiklar som jag hoppas att alla politiker och 
tjänstemän läser. 

I bästa mening 

Bertil  

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1076533/FULLTEXT01.pdf     

MEST OM EL SISTEMA 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1422633/FULLTEXT01.pdf      

MEST OM KULTURSKOLELEKTIONER PÅ SKOLTID.  

Tydlig skillnad mellan tätort och landsbygd 

https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/ 
granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2011/musik/musik-grundskolan-
slutrapport.pdf   

Skolverkets granskning av den obligatoriska musikundervisningen. 

https://norran.se/asikter/insandare/nya-kulturskolan-ar-bra-for-alla-elever   

INSÄNDARE UR ”NORRAN” 

http://ls00012.mah.se/bitstream/handle/2043/30814/Examensarbete%20-
%20slutgiltig%20-%20Peter%20N.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

EXAMENSARBETE OM MUSIK I SKOLAN 

http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:1176607/FULLTEXT01.pdf  

MUSIKEN I OCH UTANFÖR KLASSRUMMET. 

http://www.utgivet.se/musik-pa-skoltid-en-tolkningsfraga/  

ARTIKEL 

https://www.researchgate.net/publication/278004950_Musiken_skolan_ 
och_livsprojektet_Amnet_musik_pa_gymnasiet_som_en_del_i_ungdomars_ 
identitetsskapande  

Musiken, skolan och livsprojektet : Ämnet musik på gymnasiet som en del i ungdomars 
identitetsskapande 

Målsättningar med Skolhusplanen är att: 

 bidra med tillräckligt antal utbildningsplatser 

 minska segregationen i skolan 

 säkerställa likvärdighet i skolor och förskolor 

 redogöra för utformning av lämpliga lokaler 

 presentera ekonomiska underlag 

2020-10-19 12:38:37 

Remissvar på skolhusplanen i Sandvikens kommun. 

Utvecklingsgruppen i Österfärnebo anser att frågeställningarna i skolhusplanen är 
mycket bristfälligt besvarade. 

1.      Utredningen ska bidra till att skapa tillräckligt antal utbildningsplatser för alla 
skolformer till år 2030, baserat på befolkningsprognosen.  

 Om man behåller den grundskolestuktur som tidigare funnits och öppnar de 
enheter man stängt. Skulle man fortfarande sakna utbildningsplatser? Analys 
saknas.  

2. Utredningen ska ge svar på hur man ska minska segregationen som finns i dagens 
skolor. 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1076533/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1422633/FULLTEXT01.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2011/musik/musik-grundskolan-slutrapport.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2011/musik/musik-grundskolan-slutrapport.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2011/musik/musik-grundskolan-slutrapport.pdf
https://norran.se/asikter/insandare/nya-kulturskolan-ar-bra-for-alla-elever
http://ls00012.mah.se/bitstream/handle/2043/30814/Examensarbete%20-%20slutgiltig%20-%20Peter%20N.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ls00012.mah.se/bitstream/handle/2043/30814/Examensarbete%20-%20slutgiltig%20-%20Peter%20N.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:1176607/FULLTEXT01.pdf
http://www.utgivet.se/musik-pa-skoltid-en-tolkningsfraga/
https://www.researchgate.net/publication/278004950_Musiken_skolan_och_livsprojektet_Amnet_musik_pa_gymnasiet_som_en_del_i_ungdomars_identitetsskapande
https://www.researchgate.net/publication/278004950_Musiken_skolan_och_livsprojektet_Amnet_musik_pa_gymnasiet_som_en_del_i_ungdomars_identitetsskapande
https://www.researchgate.net/publication/278004950_Musiken_skolan_och_livsprojektet_Amnet_musik_pa_gymnasiet_som_en_del_i_ungdomars_identitetsskapande


 Källor saknas för att segregation utjämnas och att integration underlättas 
genom att fler elever från olika socioekonomisk bakgrund samlas på samma 
skolenhet. 

 Genom omvända skolskjutsar, att man bussar elever från centralorten till 
ytterområdena bör ge samma resultat som man antagit angående segregation? 
Analys saknas.  

3. Utredningen ska säkerställa likvärdiga förskolor och skolor för alla barn och elever. 

 Utredningen bryter mot skollagen då barn i ytterområdena inte kommer att ha 
samma tillgång till utbildning som övriga barn i tätorten. 

 Det saknas belägg för hur utformande av skolbyar ger en mer likvärdig och 
inkluderande undervisning än nuvarande grundskolestruktur.  

 Underlag saknas på hur barn påverkas av att gå på mindre enheter i relation till 
stora enheter. 

 Hur påverkar en betydligt längre färdväg eleverna med avseende på fritid, 
motion, stress, illamående, sömn, prestation i skolan osv? Konsekvensanalys 
saknas.  

 En analys kring hur stora grundskolenheter påverkar elever med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar saknas. 

 Hur påverkar den föreslagna skolstrukturen ungdomars psykiska hälsa?  

4. Utredningen ska redogöra för utformning av lämpliga lokaler för respektive skolform. 
Det innefattar även i möjligaste mån minska nyttjande av, eller helt avveckla, tekniskt 
eller pedagogiskt olämpliga lokaler. 

 Hur påverkar storskolor arbetsmiljön för lärare och elever? Underlag saknas. 

 Vi saknar uttalande från Specialpedagogiska Skolmyndigheten. De bör uttala 
sig om hur man kan arbeta för att skapa en likvärdig skola. 

 Hänvisning till studier för att lärare vill jobba på större enheter saknas.  

5. Utredningen ska presentera uppskattade investeringar, driftskostnader och tid för 
genomförande ? samt hur detta påverkar kommunens ekonomi. 

 En underhållsplan över nuvarande grundskolor är inte redovisad. Finns det? 

 Timplanerna gällande fysik, kemi, biologi, teknik, bild, hem-och 
konsumentkunskap, musik, trä- och metallslöjd, textilslöjd, idrott och hälsa är 
inte redovisade. Hur många specialsalar behövs på de nya skolenheterna?  

 Vad händer med de skolor som inte nämns alls i skolhusplanen? Underlag 
saknas.  

 Var finns underlagen för vilka lokaler som är tekniskt eller pedagogiskt 
olämpliga? 

 Ett ekonomiskt underlag för att rusta och bygga ut de nuvarande skolorna 
saknas.  

 En samhällsekonomisk riskanalys över hur kommunens ekonomi påverkas i ett 
större perspektiv saknas. 

 Vilken miljöpåverkan uppstår i samband med tänkta nybyggnationer? En 
hållbarhetsanalys saknas.  

 Hur stora skulle skolskjutskostnaderna bli med den föreslagna 
grundskolestrukturen? Underlag saknas 

Österfärnebo utvecklingsgrupp 

2020-10-19 13:25:52 

Jag tycker att kommunens tjänstemän och politiker - kanske också medborgarna - 
behöver lyfta blicken en aning avseende skolhusplanen, och i stället tänka 
samhällsbygge i ett större perspektiv. Jag har arbetat i skolan sedan 1975 - på 
grundskolans alla stadier, kulturskolan, gymnasiet, folkhögskola och anlitats som 
examinator på högskolan, samt anlitats som föreläsare vid fortbildningar för 
musiklärare. Så mitt perspektiv är ganska brett. För mitt pedagogiska arbete har jag 



tilldelats ett flertal priser och utmärkelser. Så jag hoppas att ni tar er tid och läser mina 
tankar. Allt gott, Bertil  

Att lyfta blicken i frågan om skolhusplanen. 

Jag menar att det är dags att höja blicken något i skolhusplanen. 

Att tänka samhällsbygge i stället för skolbyar. Och bygga samhällen där så många som 
möjligt känner sig delaktiga. 

Så här kommer lite tankar i ämnet. Först lite bakgrund. 

Hoppas att ni tar er tid att läsa. 

Sedan 1982 är jag bosatt i Sandviken. 

Jag har varit kulturarbetare hela mitt vuxna liv - som musiker, pedagog, kompositör. 
Och för detta arbetet har jag tilldelats ett antal priser och utmärkelser. Numera 
pensionerad, men aktiv i föreningsliv och lite politiskt. 

På senare år har jag skrivit några insändare i lokalpressen och deltagit i öppna möten 
för att få mer info och diskutera med både föreläsare och politiker/tjänstemän. 

Just nu har jag en del synpunkter på hur Sandvikens politiker/tjänstemän agerar i 
skolfrågan och frågor rörande kommun överlag. 

Skriver några rader om detta.  

Så här tänker jag : 

Långt innan Sandviken byggdes så fanns de gamla socknarna och byarna. 

Storvik var municipalsamhälle och hade Europas längsta perrong. Och det fanns 
tegelbruk, m.m. 

I Gästrike-Hammarby fanns industrier, skola och flera affärer. 

Lika i Åshammar, Kungsgården, Järbo o.s.v. 

Men nu fortsätter jag med Österfärnebo som exempel. 

Detta dels för att mina föräldrar var därifrån och jag tillbringade mycket tid där som ung, 
men kanske mest för att jag var med när Sveriges kanske första/enda 
glebygdshögstadium invigdes 1990 av dåvarande skolminister Göran Persson.  

Och jag minns hur stolta kommunens företrädare sade sig vara. 

Och det vore intressant att veta hur detta lilla högstadium klarade sig i betygsstatistiken. 

Bättre eller sämre en genomsnittet ? Och bättre eller sämre än större skolor? 

När jag var grabb var det full fart i Österfärnebo. 

2 bilverkstäder med mack. 

Konsum och ICA. Mejeri. Bank. 

Gott om småbönder som levererade både mjölk och kött,  

samt bedrev skogsbruk. 

Och man kunde åka tåg från Gävle - Gysinge - Sala. 

Och små lanthandlar i många av byarna. 

Urmakeri. 

Kort sagt - en liten socken som klarade sig ganska bra själv. 

Så småningom började samhället att förändras. 

Och till slut kom kommunsammanslagningarna.  

Helt plötsligt flyttade besluten in till Sandviken - en mycket ung kommun. 

Att tänka samhällsbygge är en bättre utgångspunkt än att tänka skolbyar. 

Det handlar om att bygga samhällen där så många som möjligt känner sig delaktiga.  

Och detta i en tid när alla politiska partier och även tjänstemän - vart fjärde år - säger att 
hela landet ska leva.   

Och nu kommer jag att försöka tänka fritt och kreativt - med min livserfarenhet som 
bakgrund, och tar Sandviken som exempel.  



Politikerna lyssnar på konsulter- s.k. experter - och tjänsteman. Men inte på 
medborgarna. Medborgare - skattebetalare - folkstyre - demokrati. 

Att bo på landsbygden innebär: varorna är dyrare i affären ( om den finns), lika med 
drivmedel ( om det finns en mack), man åker mer  bil - betalar mer drivmedelsskatt, 
o.s.v. - men samhällsservicen är sämre än i stan.  

Sandviken - en ganska ung stad - fick i och med kommunsammanslagningarna plötsligt 
makten över de betydligt äldre socknarna och samhällena Storvik, Åshammar, 
Kungsgården,  

Gästrike-Hammarby, Österfärnebo, Årsunda - där det tidigare alltid fanns bank, affärer, 
skola, distriktssköterska, mejeri, landsfiskal, etc. 

Jag antar att det finns " grundservice" som kommunen måste sköta i kommunens alla 
delar.  

Som dricksvatten, avloppsnät, skola, förskola, äldreomsorg, gatubelysning, o.s.v.   

Och ju färre som bor på en viss ort - desto dyrare per capita blir då denna grundservice.   

Och nu tänker jag - samhällsbygge! 

Ju fler som bor på en ort - desto billigare per capita.  

Kommunen ser till att det finns en skola i varje kommundel.  

Skolan måste ha skolsköterska/läkare - som bör gå att kombinera med en 
distriktssköterskemottagning.  

Kommunen tar fram attraktiva byggbara tomter så att folk vill bygga och flytta ut från 
stan.  

Eftersom det är egnahem blir det massor med jobb för de lokala hantverkarna, fler 
handlar i affären, och vips blir det efterfrågan på varor och tjänster på landsbygden.  

Ett medborgarkontor öppnar en dag i veckan, och polisen gör lika. Deltidsbrandkåren 
utvecklas - utmärkt om det blir skogsbrand eller en olycka.  

Glesbygdshögstadiet i Österfärnebo återuppstår - med inriktning 
fiske/jordbruk/naturbruk och naturturism - perfekt i förhållande till Gysinge.  

Det kan t.o.m. utvecklas till ett glesbygdsgymnasium ! 

I Sandviken finns badhuset. Då satsar vi på utomhusbad i Storvik.  

Och något i varje kommundel - som inte finns i "stan".   

Det ger samhällen med bra grundservice och trygghet. Satsningar som givetvis 
stadsborna sympatiserar med och tycker är fullt rimliga.  

…………………………………………………………………………………… 

Så tänker jag. 

Och menar att det är dags att lyfta blicken något. 

Avseende skolan så är det viktigare att tänka på den verksamhet som bedrivs än att 
bygga nya skolhus.  

Lokalerna är en förutsättning och finns redan – kanske där dom behövs bäst.  

Fyll dessa med bra verksamhet.  

Det är betydligt bättre använda pengar än att bygga nya skolor. 

I bästa mening 

Bertil  

2020-10-19 19:34:56 

Angående Skolhusplanen 2030 och ev. utbyggnad av Tallbackens förskola. 

Brf LUTAN, Skogsfruvägen 2 - 12 önskar lämna synpunkt och förslag  angående 
eventuell utbyggnad av Tallbackens förskola. 

Angående Skolhusplanen 2030 

Synpunkter på utbyggnad av Tallbackens förskola 



Styrelsen för HSBs BRF LUTAN , Skogsfruvägen 2 -12, Sandviken önskar ge följande 
synpunkt angående tillgängligheten för föräldrar att lämna och hämta  barnen vid 
Tallbackens förskola. 

Sedan flera år är tillgängligheten att hämta och lämna sina barn en källa till problem. 
Vägen från officiell parkeringsplats till skolan är i de flestas föräldrars fall för lång och 
obekväm i dessa jäktiga tider. 

Det betyder att många väljer att köra in på bostadsrättsföreningens område och 
använder parkeringarna på Skogsfruvägen 6 och 8 vid avlämning och hämtning. De 
använder också vägen parallellt med skolan vilken är för smal för att parkera eller ställa 
bilen. Följden blir ett kaos på vårat område och det händer att bilar står längre än 10 
minuter på tomgång. 

Detta är påtalat många gånger till skolan men varje år kommer nya föräldrar och så 
börjar cirkusen om.   

Vår förening önskar att kommunen löser detta problem vid kommande utökning av 
skolan. 

Vårt förslag är att använda den nerlagda isrinken som parkering med tillfart från 
Älgstigen. 

Sandviken 2020.10.19 

HSBs Brf LUTAN i Sandviken 
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Ställer mig stark frågande till hur landsbygden ska överleva om planen blir verklighet. 
Om allt centraliseras, vad finns då kvar av landsbygden. Förskola och skola är två 
viktiga komponenter när yngre väljer boendeort.  

Känns som att planen är riktad mot storskola. När jag söker fram forskning så får jag 
inte fram en enda jämförande studie som visar att barnets lärande är bättre i en större 
skola. Jag hittar däremot flertalet jämförande studier som visar motsatsen, att lärandet 
främjas i en mindre skola. Där barnen också är tryggare och känner sig sedda av 
personal på skolan.   

Miljöaspekt, dels vid ny/ombyggnation och dels vid transport till och från Sandviken med 
buss.  

Det finns lokaler i ytterområdena, visst de kan vara i behov av upprustning. Men snälla 
lägg pengarna på att rusta och planera för ett underhåll istället för att endast satsa på 
ombyggnad/ nybyggnad av skolor i Sandviken. Jag betalar gärna en högre 
kommunalskatt för att möjliggöra detta.  

Segregationen behöver ses över, absolut. Men inte på bekostnad av barnens lärande, 
och även om klasserna blir mer blandade finns fortfarande rasterna. Mitt förslag för att 
minska segregationen är att kommunen istället ser över bostadsmöjligheter, erbjud 
familjerna boende på andra orter än bara i Sandviken, då blir det mer naturligt än att de 
"bara" ska blandas i skolan. Jag tänker att familjerna då träffar andra i butiker, är med 
på aktiviteter på orten osv. På så vis minskar segregationen inte bara i skolan för 
barnen utan även i vardagen för de vuxna. Utifrån att det visat sig att lärande är bättre i 
små skolor kan det kanske vara aktuellt att ordna så att elever från centralorten får plats 
på mindre skolor i ytterområdena istället. 

Ang att det är attraktivare att arbeta på en större skola ställer jag mig också frågande 
till, jag hittar övervägande studier där lärare väljer mindre skolor före större skolor och 
att lärarna i mindre skolor känner ett större ansvar för eleverna samtidigt som de i större 
grad upplevde en bra arbetsmiljö. 
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Skolbyar måste vara ett av de galnaste påhitt de styrande i denna kommun har hittat 
på. Jag arbetar som speciallärare (F-6) på en av de större skolorna i central Sandviken. 
Här har närmare 90 procent av eleverna ett annat modersmål än svenska. Vi har precis 
genomfört screeningar och resultaten är fruktansvärt låga. Rasterna är oroliga och 
eleverna punktmarkeras. Språket gör att eleverna inte har förståelse för varandra och 
det skapas konflikter. Stora delar av undervisningstiden upptas av konflikthantering. 

Jag förstår syftet och tanken med integrering. Men jag förstår inte hur det kan hamna på 
barnen att lösa integreringsfrågan i vår kommun. 



För det första så tror jag inte att det kommer bli bättre för våra utlandsfödda elever att 
blandas upp i klasser där majoriteten av barnen pratar svenska. Många av våra elever 
förstår inte språket och en trygghet för dem är att de har många i sin klass som pratar 
samma språk. Det medför att utanförkänslan inte blir lika stor.  

I och med skolhusplanen tror man att resultaten bland eleverna kommer att öka. Jag 
tror det blir tvärsom. I och med att eleverna samlas på en stor skola och ska blandas 
upp förutsätter jag att detta även gäller i klassrummen. Vilket innebär, när man kikar på 
screeningar, att elevernas resultat i en klass kommer vara väldigt utspritt. Såklart är det 
så även nu, MEN då upplever jag det som att man har möjlighet att kanske planera 
undervisningen på 3 olika nivåer. Sprids elevens kunskaper än mer innebär detta att en 
lärare kanske behöver göra 6 olika arbetsuppgifter inom ett område för att kunna 
bemöta alla elever. Detta kanske låter bra i teorin, men kommer inte fungera i praktiken. 
Ingen har planeringstid som räcker till för det och ingen orkar. Hur många elever 
kommer behöva specialundervisning? Kommer man ha möjlighet att se så att alla 
elever arbetar utifrån just SIN proximala utvecklingszon? Kommer eleverna som 
behöver utmaningar att få det? Hur löser man det med mattider? Raster? Rastvärdar? 
För mig har man bara sett till detta ekonomiskt och att det ska se bra ut i och med att 
segregeringen minskar. Ingen har insyn i hur det praktiskt skulle fungera i skolan och för 
eleverna. I och med att resultaten i skolan minskar, kanske man borde titta på hur det 
var förr. Mindre skolor, mindre klasser. Mer ordning i klassrummen. Eleverna hade 
respekt för sina lärare och föräldrar ansåg att skolan var viktig. Här någonstans borde 
man arbeta, för att höja resultaten. Inte genom att skapa skolstäder! 

Om jag ska gå vidare anser jag att det är viktigt att barnen går i skola i sitt närområde. 
Att de går tillsammans med kompisar som bor i samma område. I dagens tider, när 
?paddor och plattor? är en stor del av barnens liv är det än viktigare att barnen har 
kompisar runt om sig.  

Många av oss har med omsorg VALT vart vi vill bo utifrån närheten till skolan. Att 
behöva köra sitt barn till skolan varje dag och sedan sitta och köra runt barnen till 
kompisar kan knappast anses positivt för klimatet.  

Vi har cykla-gå-till skolan veckor för att få barn och föräldrar att inte ta bilen till skolan 
och detta med skolbyar innebär den totala motsatsen.  

Det måste finnas ett mycket bättre alternativ än detta. Snälla ni, titta er själva i spegeln 
och tänk efter om detta verkligen verkligen är någonting som ni står bakom till 100%. 
Om inte, gör någonting åt det och våga ta ställning innan det är för sent! Det är en 
katastrof som väntar och ni måste kunna göra detta så många gånger bättre.  

Utifrån mig själv som lärare så finns det inte en chans att jag fortsätter arbeta i 
Sandvikens kommun om Skolhusplanen 2030 blir verklighet.  

?Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 
välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska 
i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.? (Barnkonventionen) 

2020-10-20 11:18:59 

Detta förslag är inte bra för landsbygdens fortlevnad. Sandvikens kommun kommer att 
bli mindre attraktiv att flytta till med avfolkning som följd. 

Att offra skolan och våra barn som hjälpmedel för att öka integrationen i Sandvikens 
kommun är inte bra. Våra barn kommer att hamna i minoritet i dessa storskolor och bli 
utsatta för trakasserier och hot. 

Bussa ut de elever som behöver integreras i små grupper till landsbygdsskolorna 
istället, det kommer att fungera mycket bättre. 

Våra barns fritid kommer att gå till resande, till och från skolan. Vilket medför mindre 
möjlighet till fritidsaktiviteter med sämre hälsa och sämre skolresultat som resultat. 

Vad kommer att hända med de idrottshallar som idag drivs i skolans regi och nyttjas av 
föreningslivet, landsbygdsföreningarna kommer att försvinna. 
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Som enskild medborgare vill jag yttra mig över Sandvikens kommuns skolutredning 
enligt följande: 

Det anges att Sandvikens kommuns huvudsakliga syfte med reformen är att Sandviken 
är så väldigt segregerad.  



Vad som står i Skollagen tycks helt ha gått utredarna förbi.  

Dessutom, hur mycket beräknar man att denna reform skall kosta med om-, till- och 
nybyggda skolbyggnader? Därtill kommer kostnader för alla skolbussar.  

Hur många nya, mer välavlönade lärar-, assistent- och skolledartjänster skulle man 
kunna få för motsvarande belopp?  

Dessutom kan det inte bara vara skolan som skall bidra med en lösning på 
segregationsproblemen. Pengarna skulle säkert även förslå till mer och bättre utbildad 
personal hos socialtjänsten. För att inte tala om vad föreningslivet kan bidra med. Titta 
på vad SIF fotboll åstadkommer med sina aktiviteter för nyanlända och vinddrivna unga 
grabbar på stan.  

Jag uppmanar kommunens beslutsfattare att analysera förslaget utifrån vad skollagen 
säger inte bara utifrån vad en enskild utredare fått för hugskott som han senare tycks ha 
förankrats hos berörda kommunpolitiker. Dessutom, skall i allt som gäller barn, hänsyn 
tas till barnens bästa. Vad är barnens bästa i sammanhanget? 

Ett litet utdrag ur Skollagen SFS 2010: 800 bifogas: 

Syftet med utbildningen inom skolväsendet 

 4 §  Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och 
utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och 
lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra 
respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar 
som det svenska samhället vilar på. 

 I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska 
ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att 
uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen. 

 Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers 
allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 
individer och medborgare. 

Utformningen av utbildningen 

 5 §  Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, 
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet 
mellan människor. 

 Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och 
aktivt motverka alla former av kränkande behandling. 

 Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

Med vänlig hälsning 

Eva 
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Synpunkter på skolhusplan 2030 

I kommunens Översiktsplan läggs stor vikt vid att hela kommunen ska utvecklas, bland 
annat Storvik som Serviceort men även Kungsgården, Åshammar och Hammarby inom 
de västra kommundelarna.  

I dokumentet ”Politisk inriktning S-C-L 2019-2022” finns ett fokusområde kallat 
”Utveckling och sammanhållning i hela kommunen”.  Där står bland annat: ”Som 
medborgare i Sandvikens kommun är det självklart att kunna påverka sin vardag. Att 
synliggöra och ta vara på det lokala engagemanget är en förutsättning för att lyckas” 
och ”Det är viktigt att människor kan välja vart man vill bo och samtidigt kunna ta del av 
samhällsservice och kultur och fritidsaktiviteter”. 

Människor ska alltså kunna ha möjlighet, och kommunen ska alltså skapa möjligheter 
för, att kunna välja var man vill bo. Dessa möjligheter skapas bland annat genom 
bostadsbyggande av flerfamiljshus och villor samt, mycket viktigt för barnfamiljer, 
förskolor och skolor i närheten av där man bor eller vill bo. Om kommunen och dess 
styrande menar allvar med sina planer och inriktningar bör man alltså anpassa förskole 
och grundskoleplanering efter sina egna visioner. 



Ovanstående innebär för de västra kommundelarna att det är bra att Hedängskolan, 
enligt Skolhusplanen, kommer att fortsätta som F-9 skola. Dock bör, enligt inriktning och 
visioner ovan, Kungsgårdens skola vara kvar som F-6 (alternativt F-3) och Åshammars 
skola var kvar som F-3.  Kommunen bör även utreda möjligheterna att Hammarby skola 
får leva vidare. Hammarby bör ha en F-3 skola.  

Att barn från Åshammar och Kungsgården, enligt Skolhusplaneförslaget, ska bussas till 
Hedäng, Norrsätra eller Murgårn redan från klass 1 måste vara helt emot kommunens 
egna intentioner med utveckling av hela kommunen. Om man skulle besluta enligt 
nuvarande förslag är frågan: Varför ska en barnfamilj bosätta sig i Kungsgården, 
Åshammar eller Hammarby?? Vad vill Sandvikens kommun med sina byar eller 
samhällen? 

Det behövs alltså en alternativ Skolplan som beskriver hur man kan behålla och 
utveckla de skolor som finns i kommunen idag. Helt enkelt: Vad kostar det att anpassa 
och utveckla de skolor som finns i kommunen idag? Som ett alternativ till Skolbyar med 
upp emot 1400-1500 elever per enhet. Dessa skolbyar främjar inte ”Utveckling och 
sammanhållning i hela kommunen”. 

Glesbygdshögstadiet i Österfärnebo bör startas upp igen, med samma argument som 
ovan. Kanske genom samarbete med andra kommuner. 

Det heter Skolhusplanen vilket leder tankarna till att skolhusen är det viktigaste. Elever 
och pedagoger borde var huvudfokus i utredningen. Det borde alltså vara en Skolplan, 
där skolhusen naturligtvis är viktiga, men elever och pedagoger är viktigast. Därmed 
borde den övergripande projektledaren ha mycket stor kunskap om skolverksamheten 
och en byggprojektledare ska naturligtvis finnas med men inte vara huvudprojektledare. 

Benny, Storvik 
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Synpunkter på Skolhusplan Sandvikens 2030 

På Socialdemokraternas i Sandviken hemsida står det, under rubriken "Politisk 
inriktning", S-C-L, 2019-2022; 

- "...vi ska utveckla HELA kommunen..." (*mina versaler) 

- "Det ska finnas goda förutsättningar att bo och verka i *HELA kommunen. Alla 
behöver få känna delaktighet och tillgång till kommunens satsningar och den övriga 
samhällsutvecklingen. Att synliggöra och ta vara på det lokala engagemanget är en 
förutsättning för att lyckas". 

- "Vår samhällsplanering omfattar *HELA kommunen. Det offentliga har ansvar för 
möjligheten till utveckling i *HELA kommunen. Det är viktigt att människor kan välja vart 
man vill bo och samtidigt ta del av samhällsservice och kultur- och fritidsverksamheter. 
Det är särskilt viktigt att bereda barn och unga möjlighet att ta del av olika influenser." 

- "Vårt arbete ska skapa en långsiktig utveckling och måste vara socialt, miljömässigt 
och ekonomiskt hållbart" 

FRÅGA 1) 

 På vilket sätt visar ni att ni arbetar mot den överenskomna politiska inriktningen genom 
att lägga ner Alsjöskolan i Åshammar, Kungsgårdens skola (bussas till Norrsätra????) 
Jäderfors skola och Gästrike-Hammarby skola? 

FRÅGA 2) Menar ni att det är socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart att bussa 
barn till Norrsätra och Storvik? 

Jag påstår att ni arbetar i precis motsatt riktning genom det lagda förslaget Skolhusplan 
2030!!!  

(Alltså var överenskommelsen S-C-L tomma ord vilket ökar på politikerföraktet.) 

I Översiktsplanen 2030 markeras flera områden; 

Gästrike-Hammarby 

"Tillgången på planlagd mark för bostäder är god...finns sex byggbara områden. Inom 
dessa områden är det planlagt för närmare 10 radhus, drygt 20 småhus och drygt 30 
lägenheter" 

Åshammar 

"I Åshammar finns elva planlagda områden för sammanlagt 122 bostäder" 



Kungsgården 

"Kungsgården ligger efter ett prioriterat stråk för kommunens 
bebyggelseutveckling...Nuvarande planberedskp för nya småhus är god...Det finns 
områden för bostäder planlagda i mindre byar som Hillsta och See, samt i anslutning till 
Ovansjögården..." 

FRÅGA 1) På vilket sätt ser ni möjligheter för ovan beskrivna områden att utvecklas om 
ni samtidigt lägger ner skolorna i området? 

Jag påstår att ni arbetar i precis motsatt riktning genom det lagda förslaget Skolhusplan 
2030! 

Dags att tänka om enligt den "Politiska inriktning" som ni var helt överens om skulle 
gälla 2019-2022!!! 

Satsa på ovan nämnda områden! Se till att fler barnfamiljer får möjligheter att flytta ut till 
"byarna" och gå i mindre skolor! Börja bygga boenden för barnfamiljer 
(småhus/lägenheter)!!  

SLUTA centralisera!! 
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Citat ur Skolhusplanen: 

?Likvärdighetsaspekten är en central del av Skollagen. Denna ska genomsyra allt från 
den nationella styrningen av skolan ned till själva utformningen av undervisningen på 
klassnivå. Med likvärdig utbildning avses främst att alla barn och elever har rätt till en 
likvärdig tillgång till utbildning, samt att utbildningen håller en likvärdig kvalitet. Detta 
betyder att alla barn och elever skall få samma grundförutsättningar till utbildning. 
Faktorer som till exempel föräldrarnas ekonomi, utbildningsbakgrund, etnicitet, 
bostadsort eller bostadsområde får inte vara avgörande eller begränsande för ett barns 
eller en elevs tillgång till, eller möjlighet till, en fullgod skolgång.? 

Om möjligheten till likvärdiga förutsättningar för likvärdig utbildning enligt citatet ovan 
utgör ett av huvudsyftena med skolhusplanen så bör väl också rimligt avstånd/restid till 
skolan vara en nyckelvariabel att ta hänsyn till? Jag tänker bland annat på 
grundskoleelever i Kungsgården, Åshammar, Gästrike Hammarby, Jäderfors och inte 
minst Gysinge/Österfärnebo. 

Betänk skillnaden mellan att av egen kraft, till fots eller per cykel, ta sig från dörr till dörr 
mellan hem och skola på 5-10 minuter, jämfört med att ta sig till busshållplats (kanske 
lika långt eller längre från hemmet än den lokala skolan), vänta på bussen, åka buss 
och ta sig till skolan från avstigningsplatsen. 

För en mellanstadieelev boende i centrala Kungsgården kan en flytt från Kungsgårdens 
skola till Hedängskolan i Storvik innebära ett tidstillägg på en timme per dag - bara för 
att ta sig till och från skolan. För elever boende i andra orter, eller om eleven istället ska 
ta sig till Norrsätraskolan i Sandviken, blir skillnaden ännu större. Det innebär för eleven 
i detta fall fem timmar mindre tid per vecka att ägna sig åt läxor, fritidsintressen/-
aktiviteter och inte minst viktigt - återhämtning.  

HUR PÅVERKAR LÄNGRE RESVÄG TILL SKOLAN I FÖRLÄNGNINGEN: 

1) SKOLRESULTATEN? Det faktum att elever med lång resväg har mindre tid till 
läxläsning, återhämtning, hälsofrämjande och sociala aktiviteter kan inte ignoreras när 
det gäller strävan efter likvärdiga förutsättningar att nå goda studieresultat. 

2) ELEVERNAS HÄLSA på kort och lång sikt? För vissa elever kanske promenaden 
eller cykelturen till och från skolan är den enda regelbundna fysiska aktiviteten i 
vardagen. Och om mindre tid och energi finns till övriga hälsofrämjande aktiviteter 
kanske eleven prioriterar bort just denna typ av aktiviteter. 

3) MILJÖN? Om man tar sig till och från skolan för egen maskin lär man sig att man av 
egen kraft kan ta sig dit man behöver och att det inte alltid är nödvändigt att åka bil. 
Dessutom finns risk för att skjutsandet till och från skolan inte kommer att upphöra trots 
att skolvägen kanske är flerfaldigt längre än i dagsläget, även om tanken är att eleverna 
ska åka buss. Om inte annat kanske föräldrar skjutsar och hämtar för att möjliggöra för 
barnen att fortsätta med fritidsaktiviteter. 

4) LOKAL IDROTTS- OCH FÖRENINGSVERKSAMHET? Risken finns att vissa elever 
drar ner på sin utövning av fritidsintressen pga minskat tidsutrymme samt mer 
påfrestande resor. Andra kanske istället söker sig till föreningar närmare skolan för att 
det funkar logistiskt bättre. Hur överlever lokala föreningar om deltagarantalet minskar? 



I skolhusplanen nämns skolorna utanför tätorten endast flyktigt. Som läsare av planen 
får den som även bryr sig om hur landsortens intressen tillvaratas, den inte sällan 
upplevda känslan av att allt fokus lagts på att lösa tätortens problem, och att man först 
någon gång i slutet kommit på att det också finns skolor och elever utanför tätort och då 
snabbt försökt pressa in dessa i samma mall. Problemet med förlängd skolväg för vissa 
elever nämns vid ett par tillfällen, dock inga ytterligare reflektioner angående långsiktiga 
konsekvenser av detta samt hur dessa bör hanteras. Rimligtvis ser både problem och 
lösningar olika ut för landsbygd respektive tätort och resurser måste väl därför också 
fördelas på olika sätt och utefter olika variabler med utgångspunkt i de behov som 
råder? 

Det finns många sätt att spendera 2,2 miljarder kronor på, så varför erbjuds bara ett 
förslag att beakta, när det dessutom, framförallt för landsorten, handlar om så 
genomgripande förändringar i samhällsstrukturen som en skolnedläggning innebär? 
Beaktas överhuvudtaget forskning gällande hur ett litet samhälle påverkas av att skolan 
försvinner? 

Vad skulle man kunna få om man satsade samma summa pengar på befintlig struktur? 

Skulle en del av lösningen för att locka behöriga lärare kunna vara att lönemässigt 
premiera utbildade lärare som stannar kvar på en skola istället för att enda alternativet 
att höja sin lön är att byta arbetsplats? 

Sonja i Kungsgården 
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Bifogar min åsikter kring skolhusplanen och hoppas att politiker i kommunen tänker till 
en extra gång innan de använder barnen för att lösa problem som de vuxna skapat och 
samtidigt ger hela kommunen en chans att överleva. 

Åsikter kring skolhusplanen 

Jag läser skolhusplanen och blir upprörd. Det enda jag kan utläsa av den är att man ska 
använda barnen som försökspersoner för att lösa en segregation som de vuxna skapat 
och att man ska försöka spara pengar på att nedmontera landsbygden. Jag saknar ett 
förslag där man tagit alla barn bästa i beaktande för så känns det inte här. 

Vi bor i kungsgården och trivs där för att det är nära till centralorten samtidigt som vi har 
en känsla av att bo på landet. Att det finns skola för barnen är ett måste för att man ska 
vilja bo på en mindre ort. I studien skriver ni ”I vårt förändringsarbete ser vi till hela 
kommunens unika behov och vi stödjer lokal utveckling.” samt ”I kommunens styrmodell 
mot Vision 2025, anges som kommunfullmäktiges övergripande målsättningar för 
mandatperioden 2019-2022, under perspektivet “Hållbar samhällsutveckling” att 
Sandvikens kommun erbjuder en trygg och attraktiv livsmiljö där många vill bo och leva, 
samt att Sandvikens kommun verkar för en hållbar utveckling.” Det ni gör är att 
succesivt utarma landsbygden genom att nedmontera skolan, så man kan inte påstå att 
ni lever upp till det, hela kommunen får inte leva. Ni påstår att befolkningen på 
landsbygden minskar vilket jag har svårt att se om man ser till takten som husen blir 
sålda samt antalet nya hus som byggs. Det jag däremot har hört är folk som tvekar att 
flytta till Sandviken då de hört talas om nya skolhusplanen. 

Om (när!) ni lägger ner skolan i Kungsgården, menar ni då att föräldrarna ska köra flera 
mil extra för att lämna barn på skolan. Är tanken då att förskolan ska finna kvar? Hur 
ska föräldrar i så fall kunna lämna på förskolan för att sedan köra till Storvik alt 
Sandviken för att lämna skolbarn och sedan hinna till jobb i tid? Hur blir det när 
föräldrarna börjar söka förskoleplats i närheten av skolan, kommer det finnas plats för 
det? 

Har ni funderat på hur mycket extra behov av fritids det kommer innebära när barnen 
inte kan ta sig hem själv och föräldrarna få längre resväg till skolan.  

Hur ska hämtning/lämning kunna ske på ett säkert sätt när så många barn ska lämnas 
av sina föräldrar för att de ej har möjlighet att gå till skolan och för att vi föräldrar inte 
kommer att gå med på att de ska åka vanlig linjetrafik till skolan. Ni har inte velat svara 
på frågan hur om skolskjutsarna ska lösas, därmed tar jag för givet att ni planerar att 
använda vanliga linjetrafiken för att spara pengar och som tidigare utan tanke på vad 
som är lämpligt för små barn?!  

Det påstås i utredningen att skolorna bör ha två parallella klasser i varje årskurs, varför 
då? Jag är uppväxt i en skola där vi hade sammanslagna klasser 3-4 och 5-6 och har 
inte upplevt några problem med det. Om ni nu vill öka elevunderlaget i ytterområdet så 
borde det gå lika bra att låta barnen från Sandviken åka ut hit istället, det skulle ju också 



öka integrationen som ni så varmt pratar om. De barnen skulle få komma ut på landet 
och se fler delar av vår fina kommun vilket kanske skulle få deras föräldrar att vilja flytta 
hit istället. 

Det står också i skolhusplanen följande: 

1. Alla barn och elever ryms och bemöts på ett likvärdigt sätt.  

2. Verksamheterna präglas av en dynamisk och vänlig atmosfär.  

3. Barn och elever blir sedda, väl bemötta och bekräftade utifrån sina behov. 

Hur menar ni att barnen ska kunna bli sedda när ni planerar så stora skolkomplex? De 
barn som har det svårt och ej blir sedda kommer bara ”försvinna” ännu mer på detta 
sätt. Det bör även öka risken för mobbning då möjligheten att ha koll på så många 
elever upplevs som omöjligt. 

Ni skriver också att fler kommer vilja arbeta på större skolor, har ni flera studier som 
talar för det? Vad säger lärarna själva? Att få ett kollegialt samarbete borde ju fungerar 
även i mindre skolor, där man bör kunna utnyttja en resurs på flera ställen. 

Jag hoppas lyssnar till de boende i kommunen och ändrar era planer kring detta och ger 
hela kommunen fortsatt chans att leva! 

Med vänlig hälsning 

Sofie  
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1. Stort antal elever i samma skola:  

Ger risk för grupperingar, gängbildning och konflikter/kriminalitet. 

Ger risk för anonymitet och låg personlig kännedom mellan elever och personal.  

Ger risk för sämre integration då personer med samma bakgrund samlas på samma 
ställe.  

2. Stort antal lärare:  

Ger risk för låg personkännedom mellan elever och lärare.  

Ger risk för minskat personligt ansvar för verksamheten om det blir storskalig, man blir 
anonym och upplever sig ev utbytbar.  

3. Yta per elev:  

För låg. Låter inte rimligt att bryta mot regler genom att lägga tex lunchraster olika tider.  

4. Transporter:  

Stora flöden av bilar och bussar med risk för köbildning, svårt med parkering mm.  

Landsbygdens barn får transporteras från låg ålder, vilket på sikt säkerligen ger en 
avbefolkning i våra ytterområden med ännu större svårigheter för landsbygden.  

5. Förskola:  

Små barn behöver trygghet. Viktigt med kontinuitet av personal.  

Alla barn behöver fysisk aktivitet. Här måste alla barn på förskola kunna vara ute hela 
dagar, samtidigt. Att nå ökad jämställdhet i fysisk hälsa hos de små barnen kan ge 
personlig och samhällelig vinst med tiden.  

Barn är inte en produkt, de är individer och måste ses som sådana.  

6. Lågstadiet:  

Små barn från yttre områden ska transporteras med buss eller bil till en miljö med 
massa barn i höga åldrar. Risk för otrygghet hos barnen. 

7. Mellanstadiet- högstadiet:  

Åter igen - stort elevantal, risk grupperingar och låg interaktion. Risk för både yttre och 
inre otrygghet.  

8. Skolbyarnas placering i kommunen:  

Stora skolor i de socioekonomiskt svaga områdena. En hög andel barn med lågt stöd 
hemifrån liksom låg utbildning hos föräldrar kommer vara på sin egen arena, i sina 
hoods. Hur smart är det ?  



9. Integrationamotivet:  

De socioekonomiskt svaga eleverna kommer vara på sin egen arena, nära hemmet, 
tillsammans med hög andel elever i samma situation liksom äldre personer utanför 
arbetslivet. Risk för misslyckad integration.  

10. Nedläggning av mer välfungerande skolor:  

Familjer med hög studiemotivation som aktivt valt bostadsområde och skola till barnen 
?offras? till förmån för de med låg studiemotivation liksom försök till integration. Risk för 
utflytt av akademiker. 

11. Alternativt förslag:  

Fördela ut eleverna i de sämre fungerande skolorna, de med stora socioekonomiska 
utmaningar, genom att låta dessa bryta destruktiva grupperingar och byta arena. Låt 
dem istället för övriga elever (landsbygdens/ytter- och villaområdenas barn) åka med 
buss till kommunens övriga skolor, där de kommer utgöra en minoritet.  

Då kan förbättrad integration ske. Då kan kommunens medborgare, inklusive de med 
hög studiemotivation, uppleva valfrihet i skolfrågan. 

12. Personlig åsikt:  

Förskoleförslaget med högt antal avdelningar gör mig förskräckt och förfärad. Hur kan 
man se på barn på detta sätt ?! Dessutom kommer förslagen mitt i rådande 
coronapandemi där vi ska minimera antal personer på samma yta !  

Integration ska var en del av målen kring skolan, men tonvikten måste ligga på inlärning 
och att våra barns kunskaper och färdigheter ska stå sig på den nationella och 
internationella marknaden. Mina barn utbildning inom ämnesområdena önskar jag ffa 
prioriteras.  

Vi hade aldrig valt att flytta hit om barn fått en förskola så som den man förslår. Vi 
kommer välja att inte stanna kvar om kommunens experimentella skolprojekt inte 
lyckas. Det blir tyvärr ett kommunalt tapp i skatteintäkter. 
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Vårt nationella nätverk Byskoleupproret har diskuterat skolhusplanen i Sandviken. 
Planen är av intresse för hela landet. Den är det senaste och förhoppningsvis sista 
exemplet på en trend att centralisera skolverksamhet som pågått runt om i landet de 
senaste åren.   

Motståndet mot denna utveckling har växt det senaste året i takt med att omfattningen 
och konsekvenserna av centraliseringen blivit uppenbara. Höga kostnader, inflation i 
friskolor, otrygghet på storskolorna, samt allvarliga följder för landsbygden är några 
resultat. Till detta kommer problemen vid stora skolor i samband med Coronapandemin. 

Vi bevittnar en växande opinion mot centraliseringen landet runt och vill tro att politiken 
är redo att lyssna på denna och tänka nytt i pandemins spår. Opinionen i Sandviken 
saknar motstycke och engagemanget från föräldrar och lärare entydigt. Kanske kan 
besluten i Sandviken vara början på denna nya tid. Vi har därför valt att lägga extra tid 
på att granska skolhusplanen i Sandviken. 

Byskoleupproret kan inte ställa sig bakom utredningen rörande grundskolans utveckling 
i Sandvikens kommun. Byskoleupproret granskar frågor som främst som berör förskolan 
och grundskolan och landsbygdspolitiska frågor. Skolhusplanen är en grund för fortsatt 
långsiktig planering, förstudier och politiska beslut fram till år 2030 och Byskoleupproret 
menar att skolhusplanen behöver göras om för förskolan och grundskolan. 

Bifogat vårt fullständiga remissvar: 

2020-10-20 

Remissvar på Skolhusutredningen 2030 av Byskoleupproret, en del av SOL - Stad 
och Land nätverket. 

Vårt nationella nätverk har diskuterat skolhusplanen i Sandviken. Planen är av intresse 
för hela landet. Den är det senaste och förhoppningsvis sista exemplet på en trend att 
centralisera skolverksamhet som pågått runt om i landet de senaste åren. 

Motståndet mot denna utveckling har växt det senaste året i takt med att omfattningen 
och konsekvenserna av centraliseringen blivit uppenbara. Höga kostnader, inflation i 
friskolor, otrygghet på storskolorna, samt allvarliga följder för landsbygden är några 
resultat. Till detta kommer problemen vid stora skolor i samband med Coronapandemin. 



Vi bevittnar en växande opinion mot centraliseringen landet runt och vill tro att politiken 
är redo att lyssna på denna och tänka nytt i pandemins spår. Opinionen i Sandviken 
saknar motstycke och engagemanget från föräldrar och lärare entydigt. Kanske kan 
besluten i Sandviken vara början på denna nya tid. Vi har därför valt att lägga extra tid 
på att granska skolhusplanen i Sandviken. 

Byskoleupproret kan inte ställa sig bakom utredningen rörande grundskolans utveckling 
i Sandvikens kommun. Byskoleupproret granskar frågor som främst som berör förskolan 
och grundskolan och landsbygdspolitiska frågor. Skolhusplanen är en grund för fortsatt 
långsiktig planering, förstudier och politiska beslut fram till år 2030 och Byskoleupproret 
menar att skolhusplanen behöver göras om för förskolan och grundskolan. 

Byskoleupproret stöder sammanfattningsvis inte förslaget att centralisera skolorna till 
Sandviken. Byskoleupproret värnar om byskolorna och en levande landsbygd. Syftet 
med skolhusplanen skulle vara att bidra med tillräckligt antal utbildningsplatser. 
Skolnedläggelse bör vara den absolut sista och den enda utvägen, när alla andra 
möjligheter har diskuterats noga och prövats. Så har inte gjorts i skolhusplanen, enligt 
texten. 

Skolhusplanen fokuserar inte alls på det inre arbetet i grundskolan, dvs. arbetssätt och 
arbetsformer. Exempelvis ny teknik och olika former av distansundervisning gör det 
möjligt att ha en kvalitativ god och högt specialiserad skolverksamhet på distans för 
elever i byskolor. Speciallärare eller ämneslärare kan komma som en resurs till små 
skolor istället för att elever ska åka långa bussresor till centralorten. Arbetsmiljön på de 
små skolorna ska vara den allra bästa och arbetsvillkoren för pendlande lärare måste 
förbättras. Lönepolicyn måste ändras så att attraktiv lön används för att locka 
kvalificerade lärare till landsbygden och inte tvärtom, från landsbygden. 

Nedläggningarna legitimeras ofta med disparata forskningsresultat. Men små skolor är 
absolut inte dyrare än stora skolor. Små skolor uppnår lika goda resultat i 
kunskapsmätningar som stora skolor. Små skolor erbjuder en trygg miljö för eleverna 
och en synnerligen god arbetsmiljö för personalen. (Cyrell, M (2018), Karlberg-
Granlund, G (2009), Doepel, M. (2017), SKL (2018)) På landsbygden betyder de små 
skolorna väldigt mycket för hela den omkringliggande bygden. Om skolan i byn läggs 
ned kan det vara första steget mot hela samhällets nedläggning. En skola är verkligen 
central för många olika områden på landsbygden, exempelvis för föreningslivet, för 
kulturaktiviteter, för föräldrasamverkan, för bibliotek, för idrott och för 
kunskapsförmedling mellan generationerna i samhället. 

Nedmonteringen av de små landsbygdsskolorna i Sverige är helt förödande. Små skolor 
på landsbygden läggs ned, till förmån för tre stora skolor i centralorten Sandviken. 
Byskoleupproret motsätter sig en sådan utveckling av kommunen. Skolhusutredningen 
har lanserat begreppet “Skolby”. I skolhusplanen är det tre gigantiska skolenheter som 
föreslås medan eleverna i verkliga byar tvingas sitta på bussen in till staden. Vad har tre 
stora mastodontskolor med ”by” att göra? Kanske tror utredaren och politikerna att 
skolhusplanen kan få ett bättre mottagande genom kopplingen till begreppet ”by”. Det är 
att gravt underskatta sina läsare och presumtiva väljare. 

Skolhusplanen 2030 skall också presentera ett ekonomiskt underlag. 
Skolnedläggelserna har med huvudmannens syn på ekonomi att göra. Det handlar 
naturligtvis om att spara pengar, utan att detta har kopplats till en bredare 
samhällsekonomisk analys. Många kommuner, liksom Sandvikens kommun, har en tuff 
ekonomi och behöver stöd från staten. Regering och Riksdag måste ge tydligare 
signaler om en ny och hållbar landsbygdspolitik, där skolan är ett nav och grunden för 
en service som måste finnas i hela landet. Ett argument för centralisering brukar 
sammanfattningsvis vara att spara pengar, men i detta fall riskerar skattebetalarna 
istället få en saftig nota, minst cirka 2 miljarder kronor. Till detta kommer kostnader för 
alla barn som skall bussas många mil. (SKL (2019)) Vi uppmanar Sandvikens kommun 
att ta fram en ny kalkyl med vad det istället skulle kosta att bibehålla och rusta upp alla 
mindre skolor. 

Låt hela Sverige leva, behåll de mindre skolorna och använd småskolorna som 
kraftfulla, moderna och öppna by-centra.(Glesbygdsverket (2009), Lundgren, M & von 
Schantz-Lundgren, I (2010)) Utnyttja skolorna bättre och mera effektivt. Öppna upp 
skolornas lokaler. Använd skolhälsovården till hela bygden. Skolmatsalen kan erbjuda 
äldre en möjlighet att få måltidsservice. Skolbiblioteket kan bli folkbibliotek och tjäna 
hela bygden. Det behövs ett nytt sätt att se på skolbyggnaderna och skolans 
verksamhet. Tänk om. Hållbar livsmiljö är ekonomiskt lönsam i längden även för 
Sandvikens kommun. 



Skolhusplanen 2030 säger sig vilja minska segregationen i skolan och säkerställa 
likvärdighet i kommunens skolor och förskolor. I Sandvikens kommun råder 
segregation, vilket Byskoleupproret instämmer i, främst i Sandvikens tätort, där stora 
socioekonomiska skillnader i livsvillkoren råder mellan olika bostadsområden. Detta 
påverkar skolan och eleverna negativt. Tidigare forskning och rapporter från Skolverket 
(Skolverket (2000), Skolverket (2018)) visar att den socioekonomiska bakgrunden har 
stor betydelse för elevers skolresultat. Skillnaderna i resultat mellan elever beroende på 
socioekonomisk bakgrund har ökat under många år och trenden måste givetvis brytas. 

I skolhusplanen 2030 föreslås nybyggnation av tre stora skolor i centrala Sandviken. 
Dessa storskolor påstås kunna minska skolsegregationen. Denna slutsats är felaktig. 
(Doepel, M. (2017)) Byskoleupproret står inte bakom de tre stora skolorna. Det finns 
erfarenheter från andra kommuner i Sverige att hämta in som visar att centralisering 
inte löser integreringsprobematik. 

Om man vill minska skolsegregationen är resursfördelningen av stor betydelse och den 
måste bli mer kompensatorisk. Huvuddelen av skolsegregationen beror också   själva 
verket på ökad boendesegregation. Om inte det görs något åt bostadssegregationen så 
fortsätter problemen med integration. 

Det finns också koppling mellan ökad skolsegregation och expansion av friskolor. I 
kommuner med många friskolor är det större skolsegregation. Det finns mycket 
forskning som visar att allmänna kvalitetshöjande insatser i skolan, till exempel fler 
lärare och mindre undervisningsgrupper, förbättrar resultat för alla, men allra mest för 
lågpresterande elever med sämre socioekonomisk bakgrund.(Skolverket (2018)) 

Trenden i skolhusplanen att separera stadierna i grundskolan från varandra är 
förödande. Eleverna behöver från förskolan till och med grundskolan hållas samman. 
Separeras stadierna från varandra så uppstår problem för elevernas kontinuerliga 
kunskapsutveckling. Stadieövergångarna kan utvecklas till krondiken med förödande 
effekter i form av utslagning som följd. Förskolan och grundskolan skall vara 
sammanhållen för elevernas bästa. Sandvikens kommun var en föregångskommun i 
tillskapande av 1-9 skolor. 

Sammanfattningsvis anser Byskoleupproret att Sandvikens kommun behöver ta omtag 
på förskolan och grundskolan i skolhusutredningen 2030. Andra förutsättningar behöver 
beaktas i arbetet som vi lyft fram i vårt remissvar. 

För Byskoleupproret och SOL nätverket 

samordnare 

Kontakt: solnatverket@gmail.com 

SOL: Stad Och Land-nätverket är en förening som arbetar för en levande landsbygd. Vi 
har aktiva medlemmar över hela landet. Byskoleupproret är ett nätverk samordnat av 
SOL nätverket. I Byskoleupproret ingår medborgare på ett tjugotal platser i Sverige som 
hotas av skolnedläggning  

https://solnatverket.wordpress.com/byskoleupproret/  
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Återkoppling på Skolhusplan. 

I skolhusplanen används det egenutvecklade begreppet skolbyar. En by beskrivs i 
SAOL som litet samhälle. En konstellation där man i ett begränsat område ämnar 
inhysa en för normen större andel barn lämpar sig inte för det uttrycket. Redan i 
begreppsvalet för skolhusplanens koncept framträder därför tyvärr en tydlig intention om 
att missleda befolkningen. 

Utredningen är tydligt färgad av en förutfattad mening om att skolans viktigaste uppdrag 
är att bryta segregationen. Övriga mål för skolan får stå tillbaka. En skolutredning ska 
givetvis ta hänsyn till integration så som samhället bör i alla sina aspekter men det bör 
vara ett av de mål som formar planen för den framtida skolan. 

Andra lika viktiga mål är: 

- Elevens rätt till inflytande, som ökar i mindre skolkonstellationer och närhet till 
bostadsområde. 

-Elevens rätt till att nå och utvecklas så långt det är möjligt för individen, som ökar i 
mindre sammanhang där elever kan känna sig tryggare. Vidare behöver detta lyftas i 
skolhusplanen som det övergripande målet då en ökad andel som når 
högskoleförberedande program är essentiellt för vårt samhälles utveckling och fortsatta 
välstånd. 

-Elevens rätt till en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero, vilket främjas av 
mindre skolenheter. 

Vidare är slutsatserna utifrån skolstorlek i skolhusplanen inte förankrade i forskning utan 
baserar sig på ett tyckande där de fördelar som nämns lika väl kan ses som Nackdelar:  

Förslaget med skolbyar gör det svårare att rekrytera personal:  Idag vill arbetstagare ha 
ett simulerande jobb med stort inflytande, att ingå i ett stort produktionskollektiv innebär 
en tung administration och risk att individen får en känsla av utbytbarhet med lågt 
inflytande. 

Brist på legitimerade Lärare i en stor skolmiljö riskerar att ge hävstångseffekter med 
subkultursutveckling och oönskade grupperingar. 

Den Övergripande Styrningen riskerar att bli frånkopplad från verksamheten och bidra 
till minskat medarbetarinflytande då fler chefsnivåer sannolikt uppstår. 

En större skola gör att individen har svårare att synas och dennes behov blir svårare att 
möta. Det förhindrar att elever ska kunna tillgodogöra sig utbildningen och försvårar att 
kunna anpassa utbildning efter elevens behov då en större skola tarvar administrativa 
resurser som kontrollerar ev. extraresurser. 

”Det är rimligt att anta att” det är svårare att skapa framtidstro och motivation för elever 
på en större skola då denna skall bedrivas med skiftgång på raster, skolstorleken 
möjliggör kulturella subgrupperingar med motsättningar, rekretiationsmöjligheten är 
begränsade pga trängsel och oönskade händelser är svårare att monitorera och stävja 
då de döljs i populationsmängden. Om skolan är belägen i ett socioekonomiskt 
utsattområde riskerar kommunen att kriminella element får en arena att verka på vilket 
skapar en utsatthet för barnen.  

Argumentationen kan fortsätta då vidare argument i skolhusplanen inte består av fakta 
utan tyckande. 

Om segregationen önskas åtgärdas i vår kommun avseende invånarna i förskole och 
grundskole ålder är det rimliga tillvägagångssättet att förflytta elevunderlaget i de 
segregerade områderna bort från sin bostadsplats. Att placera deras skolgång i 
närheten gör att de befinner sig i nära anslutning till hem och osund miljö. Kommunen 
torde alltså ta ett omvänt angreppssätt och transportera dessa barn till områden där de 
ej har tillgång till en miljö som har en negativ studiepåverkan. Vidare bör dessa barn 



erbjudas en skolgång som minimerar incitament till frånvaro, umgänge med äldre 
individer som ej deltar i skolgång och risk för att hamna i kriminella miljöer. Dessa barn 
behöver en miljö som stimulerar till att aspirera högre. Det sker inte genom att 
skolgången förläggs i de socioekonomiskt utsatta områdena. 

Att föreslå förskoleenheter med upp till tolv avdelningar är en syn på barn som är 
fruktansvärd. Jag tycker att kommunen bör skämmas över att kunna publicera en sådan 
målsättning. Det är att se barn som produkter i en basindustri. Om man önskar få en 
inflytt av arbetsföra småbarnsföräldrar och utbildade kommuninnevånare så bör man 
tänka ett varv till.  

Hade denna skolhusplan varit verklighet när vi flyttade hit så hade vi valt Gävle kommun 
istället. Går den igenom och drabbar våra barn kommer vi med stor sannolikhet att 
flytta. Man bör i kostnadsberäkningen räkna in att en substantiell del av 
höginkomsttagare med barn i skolåldern väljer att flytta samt att en minskad andel väljer 
att flytta hit.  Det kommer innebära ett påtagligt tapp i skatteunderlaget för kommunen. 

Slutligen är det ur smittskyddssynpunkt i dagens samhälle en mycket dålig ide med 
stora enheter. 

Med vänlig hälsning Stefan  
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Till kommunstyrelsen 

Bifogar yttrande över Skolhusplan 2030 från Hammarbygruppen 

Till kommunstyrelsen i Sandviken kommun 

Yttrande över förslag till Skolhusplan 2030 

Sammanfattning 

Hammarbygruppen har granskat de delar som handlar om förskolor och 

grundskolor. Hammarbygruppen har ordnat några diskussionskvällar för diskussion av 
Skolhusplanen. Detta är en sammanfattning som också har förankrats genom breda 
rundskick. 

Förslaget till Skolhusplan 2030 föreslår nedläggning av en lång rad grundskolor och 
förskolor i Sandvikens kommun. 

Detta är enligt Hammarbygruppens mening riktigt dåliga förslag. Och dyra. 

Förslaget till Skolhusplan bör därför förpassas till papperskorgen. 

Sandviken behöver en långsiktig skolplan. Den måste ha barnens och samhällets behov 
i fokus och också innefatta vad som är bra för utveckling och välmående i Sandvikens 
olika delar, vad som är bra för barn och föräldrar och vad som bra för skolans anställda. 

Skolhusplanen har stora brister när det gäller alla dessa perspektiv. Skolhusplanen 
sätter lokaler och byggnader i fokus. Skolhusplanen sätter som en mål likvärdighet och 
lämplighet, men kommer med förslag som istället ger stora olikheter och storskolor 
isolerade från föräldrar och övriga samhället. Storskolor är inte bra för barnen. 

De senaste årens attacker mot Hammarbyskolan, Kungsgårdsskolan, Hedängsskolan, 
Österfärneboskolan och Jernwallsskolan utan en långsiktig plan är inte acceptabla. 

En riktig långsiktig skolplan måste därför nu komma till. 

För Hammarbys del måste en riktig skolplan innefatta ett bevarande av förskolan i 
Hammarby samt ett återupprättande av förskoleklass, lågstadium, mellanstadium och 
fritidsverksamhet i Hammarby. Därtill att det finns ett högstadium i Storvik.  

Det skulle vara en stor fördel för samhällenas fortlevnad, vällevnad och utveckling att 
samtliga tätorter i före detta Ovansjö socken (som vi tittat särskilt på) ska ha minst 
lågstadium och sannolikt också mellanstadium. 

Det finns tillräckliga elevunderlag för detta.  

Bara stortänkande 

Vi kan inte finna annat än att förslaget till Skolhusplan bara har ett grundtema. Ju större 
skolor och förskolor ju bättre. Förslaget till Skolhusplan påstår att skolornas storlek inte 
har någon betydelse för skolresultaten. Skolhusutredningen påstår förskolor ska helst 
vara minst fyra avdelningar, men det får gärna vara både åtta, tolv och sexton. 



Skolhusförslaget argumenterar kring segregation i sin argumentation för storskolor. Ja, 
om alla gick i samma skola – varför inte i samma klass – så skulle viss segregationen, 
som statistiskt mått, försvinna. Nu handlar inte segregation om att uppnå ett statistiskt 
mått utan om att motverka problem  

som kan skapas av segregation. Det är något helt annat. Förslaget till skolhusplan 
saknar helt resonemang kring detta. 

Skolhusförslaget sätter som mål likvärdighet och lämplighet. Men förslagen om 
storskolor ger istället stora olikheter och stora geografiska och mentala avstånd. Samt 
utanförskap. Och förstås långa resor. 

Att förslaget till Skolhusplan leder till mycket stora investeringar framgår i utredningen. 
Att förslagen dessutom leder till att stora resurser i form av att skol- och 
förskolebyggnader tappar sin användning och därmed också sina intäkter behandlar 
förslagen inte alls.  

Vad säger forskningen 

Forskning från Skolverket och referat av forskning från Finland och USA säger något 
helt annat än Skolhusförslaget. I forskningen konstateras istället att barnens 
välmående, skolresultaten och elevernas utveckling till goda samhällsmedborgare blir 
bättre i små skolor. Därtill ger mindre skolor färre problem av olika slag och leder till 
bättre kontakter skola - föräldrar – samhälle.  

Skolan ska vara en del i ett samspel 

Enligt Hammarbygruppens mening ska skolan vara en del i ett samspel  skola – elever - 
föräldrar – lokalsamhälle. Samspelet är viktigt för elevernas, föräldrarnas och 
samhällets välmående. Att uppnå ett samspel är mycket lättare i mindre skolor och 
skolor som har nära samband med lokalsamhället.  

Närhet mellan barn, föräldrar, samhälle och skola skapar ökad trygghet, eventuella 
problem upptäcks och hanteras lättare. Närhet till förskolan och grundskolan är viktig, 
särskilt för barn upp till 6:e klass. Barn ska känna trygghet och närhet i skolan. Finns 
skolan nära kan föräldrar lättare bidra i frågor och aktiviteter som ligger nära skolan. 

Förskolan och skola nära är en viktig del av kontaktskapande mellan människor. Det 
ger stora fördelar för gemenskap, umgänge och ansvarstagande. I storskolan isoleras 
barn från andra barn, föräldrar från skolan och skolan från övriga samhället. Risken för 
utanförskap och gängbildning är mycket större i storskolan.  

Skolans betydelse för de mindre samhällena 

För mindre samhällen har skolan en stor betydelse för samhällenas fortlevnad. Bra lokal 
skola är ett starkt argument för inflyttning. Lokal skola är viktigt för elevernas närhet och 
förankring. Lokal skola betyder mycket för livet i samhället, för fritidsaktiviteter, för 
föreningslivet och för andra verksamheter i byn. Skollokalerna i sig ger förutsättningar 
också för annan verksamhet särskilt i mindre orter.  

Lärarrekrytering 

Skolhusutredningen påstår att det är lättare att rekrytera lärare till storskolor. Allt talar 
för att det är tvärtom. I storskolan försvinner de nya lärarna. De mindre skolorna har 
alltid haft ett samarbete och erfarenhetsutbyte sinsemellan och möjligheter att rycka in 
när det uppstår situationer. Om det skulle vara svårt att rekrytera till mindre skolor får 
skolledningen arbeta för att göra det mer attraktivt.  

Skolhusutredningen saknar viktiga delar 

Skolhusplaneförslaget behandlar varken samspelet barn - föräldrar - skola – samhälle 
eller skolans betydelse för småsamhällenas utveckling. Detta ser Hammarbygruppen 
som en mycket stor brist i skolhusplaneförslaget och gör att den inte kan ligga till grund 
för beslut.  

Goda förutsättningar för förskola och skola i Hammarby 

Hammarbygruppen har tagit del av befolkningsstatistiken för att se barnunderlagen för 
förskolor och skolor. Vi har gjort en rimlig gränsdragning mellan de olika samhällena. 

2019 fanns för Hammarbys del 28 barn i åldern 1-5 år och 59 barn i åldern 6-12 år. 
Detta är väl tillräckligt för förskola, förskoleklass, lågstadium och mellanstadium. För 
Österfärnebo föreslår skolhusutredningen förskoleklass, lågstadium och mellanstadium 
för 61 elever. Hammarby har således så gott som samma underlag som Österfärnebo. 



Eftersom Hammarby skola och förskola har stor betydelse för samhällets utveckling och 
det finns ett tillräckligt underlag med barn är det självklart för oss att kräva dels att 
förskolan ska finns kvar samt att skolan ska återupprättas.  

Goda förutsättningar för skola i Åshammar och i Kungsgården 

För Åshammar och för Kungsgården som Hammarbygruppen också studerat kan 
konstateras att det fanns 55 respektive 70 barn i åldern 1-5 samt 86 respektive 109 
barn i åldern 6-12. 

Också för Åshammar och Kungsgården finns således ett gott underlag av barn för 
förskola, förskoleklass, lågstadium och mellanstadium. Ändå talar skolhusutredningen 
för nedläggning av skolorna i dessa samhällen. Obegripligt. 

Till sist referat från skolforskning 

”Omfattande studier i USA visar att det inte finns hållbara kvalitetsargument (t.ex. bättre 
valmöjligheter och resurser) för större skolor, tvärtom klarar sig elever från små skolor 
bättre i fortsatta studier, fostrar bättre samhällsmedborgare (tolerans, respekt, jämlikhet, 
ansvar för självstyrning) samt har mindre våld och beteendeproblem. Föräldrarnas 
engagemang i skolan är större, vilket har direkt samband med prestationen, därtill är 
tryggheten väsentligt större i små skolor (vilket påverkar självförtroendet och 
självkänslan, vilket i sin tur har långtgående följder.” 

”På kort sikt kan centraliserade skolor var billigare, men om alla faktorer tas med som 
samhällsutveckling, småorters attraktivitet, kostnader för skolskjuts mm är dessa 
fördelar mera tveksamma.” 

Skolverket  

"Resultaten visar att invånarnas bild av byarna har förändrats. När man tar bort 
byskolorna går någonting förlorat. När skolan läggs ner tar man bort en möjlighet för 
individerna att deltaga och medverka i skolgång, föräldramöten eller skolavslutning i 
byn. Aktiviteterna flyttas till en annan plats och påverkar det sociala rummet i bygden. 
Jag har påvisat att en byskola är av betydelse för en bygd, både ekonomiskt och socialt, 
vilket man som kommunpolitiker eller tjänsteman bör beakta".  

En studie av barns och barnfamiljers vardagsliv i samband med skolnedläggningar i 
Ydre kommun av Magdalena Cedering.  

Gästrike - Hammarby den 20 oktober 2020 

För Hammarbygruppen 
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Ett starkt argument till att flytta till Hammarby för två år sedan var att det fanns både 
förskola och lågstadium på byn. Att kunna ge våra barn möjligheten att gå på en liten 
förskola och skola, med tryggheten att kunna lära känna alla som går där, att få vara 
med såväl äldre som yngre barn och kunna utforska hemorten, var precis vad vi 
önskade.  

Tiden mellan att vi skrev på papperna för huset, tills dess att vi skulle flytta, hann 
skolans lågstadium "temporärt" flyttas till Storvik. Bara det kändes som en käftsmäll - 
men vi hoppas fortfarande på att det kommer att finnas skola på orten den dagen vår 
son ska börja, av alla anledningarna som nämndes ovan. Tur i alla fall att förskolan 
finns kvar, tänkte vi i det läget. Nästa käftsmäll kommer istället nu, med en skolplan som 
dödar allt det vi har gjort ett aktivt val att söka oss till, här på landsbygden. Om vi hade 
önskat bo i Sandviken, hade vi bott kvar. Hade vi velat ha barnen i förskola i Storvik, 
hade vi sökt oss dit - men inget av det var fallet. Vi vill kunna bo på  
landsbygden och ha förskola och skola på orten. Vi vill att forskningen som talar mot 
storskolor också beaktas i en skolhusplan - det finns anledningar till att länder som valt 
storskolor har valt om, och istället går tillbaka till byskolorna. Vi vill, att synpunkter som 
vi medborgare lämnar, tas i beaktning. Låt oss vara med och bestämma, det är våran 
kommun!  

Att sträcka sig till att Sandviken, som är en relativt liten ort, och som inte direkt har 
förorter, har segregationsproblem på grund av t.ex. avstånd mellan hyresrätter, 
bostadsrätter och villakvarter ter sig i mina ögon lamt - alla dessa boendetyper finns på 
flera ställen precis i anslutning till varandra. Och är det skolans ansvar att ordna upp 
detta? Och det, genom att skapa andra typer av segregation? Barnen som bor i stan vs 
de på landet - de som har möjlighet till mer fritid och kan cykla till skolan vs de som får 
ge tid och minskad motion till förmån för att sitta på en buss, exempelvis. Låt barnen 
vara, hitta alternativa sätt för att locka lärare till byskolorna. Att det råder brist på 



behöriga lärare i Sverige kan inte Sandvikens Kommun påverka - men vad vi kan 
erbjuda, det kan vi påverka. 

Skulle skolhusplanen gå igenom, är det fullt möjligt att vi flyttar från kommunen. Det 
finns kommuner som inte väljer att gå storskolans väg. Är det aspekter ni tagit hänsyn 
till, utflytt från kommunen? Det känns så tragiskt att det här är vad kommunen väljer att 
lägga fram. Att det dessutom kommer under en tid då pandemi råder, känns som ett 
hån mot det läge som just nu råder i världen.  

Det finns så mycket att säga om Skolhusplanen 2030, men sammanfattningsvis - ta en 
titt på SSS2030:s alternativa plan istället. Gör om, gör rätt.  

Låt landsbygden leva. Låt oss som väljer landsbygden, ha möjlighet att göra det. Varför 
är inte det självklart? 
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Vi vill börja med att fråga: Var tog idén om att ?Hela Sverige Ska Leva? vägen?  

Vi hör ledande politiker tala om det, i alla fall vart fjärde år. Vad händer i praktiken?  

Det vi ser i Sandvikens kommun är tvärt emot vad det predikas om varje valår. Alltså 
tomma ord. 

Vi vill påstå att det finns många som har en önskan om att bo ?på landet? eller för den 
delen stanna kvar i sin by där de lever sina liv. Vi tycker oss höra att anledningen är att 
familjer vill prioritera sin egen hälsa. De vill känna tillhörighet och finnas i ett 
sammanhang. De vill ha nära till en mindre skola där barnen och föräldrarna känner 
varandra. De vill ha nära till diverse fritidsaktiviteter.  

I vår familj har vi valt att bo lite utanför stadskärnan för att vår son ska få gå i en mindre 
skola. Vi är så glada att han fick en plats på den skolan som vi, ända sedan han föddes, 
har tänkt på som hans skola. Han trivs mycket bra där och skolan är Sätra skola.  

När detta förslag kommer upp förstår vi att skolan inte längre ska vara kvar. Det vittnar 
även det eftersatta underhållet om. Målarfärg saknas fläckvis på huvudbyggnaden, den 
flagnar på matsalsen och ur stora trappen in till skolan har det lossnat bitar. Och inte är 
det bättre underhållet invändigt. Det ser helt enkelt mycket nedgånget ut. Men det krävs 
inte mycket i både tid och pengar att fräscha upp samt underhålla, i jämförelse med att 
lägga ned och bygga nytt.  

Då det har tagits beslut om att lägga ner Storviksbadet, som var så enormt dåligt 
underhållet, så är det mycket lätt att tro att de existerande byskolorna går samma öde 
till mötes. Detta trots att eldsjälar lägger ned tid och pengar på att övertyga er om att det 
finns andra alternativ på skolupplägg och underhåll. Oviljan att lyssna till dessa förslag 
får oss att tro att besluten redan är tagna!   

Tillslut urholkas tron på att den enskilda människans röst blir hörd eller lyssnad på. Det 
kan inte alltid vara människor som väljer att bo i städer som gör det rätta valet. Det kan 
inte och ska inte vara normen.  

Med det sagt påstår vi att många av de familjer som redan bor, i det här fallet, i 
Sandvikens ytterområden ? Sätra, Årsunda, Gästrike Hammarby, Storvik, Jäderfors, 
Järbo, Åshammar, Kungsgården, Österfärnebo ? INTE vill bli tvingade att flytta från sina 
hem på grund av att deras bygd systematiskt stängs ner. Men det blir följden på sikt. 
Först urholkas kommunens ytterområden, därefter centralorten i ett längre perspektiv. 

Sandvikens kommunpolitiker kan välja att vända på steken och säga:  

Vi är kommunen som aktivt vill att HELA vår kommun ska leva!  

Vi vill ha en levande stadskärna OCH en levande landsbygd!  

Släpp den politiska prestigen och tänk ett steg längre! Tänk på era väljare och på 
barnen i Sandvikens kommun! Inte bara vart fjärde år! 

Med hopp om att bli lyssnad på, 

Åsa och Jonas  
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Vi bytte tack och lov från en ohållbar situation på Murgården i F-klass där vår son gick, 
till trygga och lugna Jäderfors! 

Från otrygghet, stök, bråk, påhopp och kaos, till lugn och ro och trygghet i en mindre 
skola med lärare som ser barnen och orkar med. Det gjorde inte lärarna på Murgården, 



och nu vill ni bygga ut skolorna ytterligare och ta ifrån vår son och många med honom 
deras lugn och trygghet. Men ni tänker på barnens bästa? Skäms! 

Ta en ordentlig titt på hur det (inte) fungerar på Murgården och fundera ett varv till hur 
stora skolor man bör ha! 

Det är verkligen inte våra barns uppgift att lösa en segregation som ledande politiker i 
denna kommun har skapat! 

Sparbössan är tom och paniken total. På tolk för många nya kommuninvånare som ska 
ha del av välfärdssystemet. 

Vad grundar man alla kostnader i skolhusplanen på? Har man ställt dessa kostnader 
mot andra kalkyler eller vill man till varje pris genomföra detta monument?  

Hur kan detta vansinniga förslag vara den bästa lösningen, ur barnens perspektiv? Allt 
handlar om pengar, pengar pengar pengar. 

Det kan omöjligt vara dyrare att rusta och bygga ut befintliga skolor! Och varför ska vi 
på landsbygden behöva offra våra barn och deras trygghet för att "alla" barn ska få en 
bättre skolgång? Man pratar fint om "tillgänglighet" och "lämpliga lokaler" som om 
nuvarande lokaler helt plötsligt är obrukbara? 

Bäddar in och använder omskrivningar till orsakerna bakom denna stora "utmaning" 
som man hela tiden pratar om. Kanske skulle kommunen inte ha tagit emot så många 
nyanlända eftersom man varken har plats eller råd! 

Smått otroligt att den ideella gruppen Stoppa Sandvikens Skolhusplan 2030 lyckas ta 
fram ett proffsigare förslag på kortare tid, än en hel utredningsgrupp med avlönade 
tjänstemän under lång tid lyckats med! 

Gör om och gör rätt, och tänk på BARNEN när ni tar fram nästa förslag. 
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Jag har med sorg i hjärtat följt neddragning och avvecklingen  av skola F-6 och inom 
några år (förhoppningsvis inte) även förskolan Trollflöjten. De verksamheterna bidrar till 
att unga familjer väljer att bosätta sig i Hammarby. Om vi vill ha ett Hammarby med 
människor i alla åldrar och också med många olika utbildningar, kan inte skola-förskola 
få läggas ned. Då flyttar man inte hit om inte barnomsorg och skola för de yngre barnen 
finns. &#270;e pengar som i förslaget ska läggas på skolomvandlingar i centrala 
Sandviken borde räcka långt om de används till skol och förskoleverksamheter i 
ytterområdena. Det finns inte heller belägg för att stora skolor i tätorten ger bättre 
skolresultat samt tryggare barn. Lyssna på i ämnet kunniga Åsa Morberg. Målet är en 
levande landsbygd. Då måste man arbeta mot det målet också. Grunden är 
människorna som bor där. 

Med hopp om en ljus framtid och en levande landsbygd. Kristina Gästrike Hammarby 

2020-10-21 08:38:52 

Motsätter mig starkt mot att bygga flera stor skolor i centrala Sandviken då jag anser att 
det minsta man tänker på är eleverna. Det finns inte en chans att med så många elever 
som det då kommer att bli att skolan kan tillgodo se det bästa och det varje enskild elev 
behöver. Mobbing och utanförskap kommer att öka samt att elever med särskilda behov 
inte kommer att få samma chans och hjälp som om eleven går på en mindre skola. 

Sen undrar jag om politikerna i Sandviken vill apa efter storstäderna med att man vill ta 
död på landsbygden?!? Genom att man stänger ner dom mindre skolorna ute på 
landsbygden har inte många familjer något val än att flytta och alla vet vilken 
bostadsbrist det råder i själva Sandviken. Min fråga är har ni tänkt på hur det skulle bli 
på riktigt lång sikt eller bara så långt som näsan räcker? 
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Personligen går flyttlasset om Skolhusplanen 2030 blir verklighet. Vi flyttade tillbaka till 
Sandviken när vi skulle skaffa barn. Där vi bosatte oss nära en mindre 1-6 skola. 
Främst för närhet och småskalighet. Detta känns som en oattraktiv lösning. Känns som 
om man blivit lurad. Små nära skolor är vår stora konkurrensfördel mot storstäderna. 
Behåll och utveckla dem! 
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Min åsikt är att detta förslag är helt uppåt väggarna! 

Jag har läst skolhusplanen, följt debatten via artiklar/radio och livesändningar. 



De punkter ni satt upp som ni hävdar att ni uppfyller med detta förslag, uppfylls ju bara i 
teorin. 

I praktiken kommer det inte att bli bra, som jag ser det är det bara två punkter som 
uppfylls och det är:  

1: Att det kommer att finnas tillräckligt med utbildningsplatser. 

2: Till det för stunden mest kostnadseffektiva sättet.  

De övriga tre punkterna kommer inte att uppfyllas i praktiken om detta förlag blir 
verklighet. 

I den rapport som lämnades in i veckan från Stoppa Sandvikens skolhusplan, hänvisas 
det till forskning i att storskolor inte levererar det som ni förväntas att uppnå med ert 
förslag. 

Den psykolog och forskare som var med i den livesända debatten säger samma sak.  

De elever som missgynnas mest att placeras i en stor skola är eleverna som kommer 
från socioekonomisk utsatta områden, alltså de elever som ni i planen skriver att ni vill 
förbättra situationen för.  

Har det ens funnits expertis i dessa frågor med i den styrgrupp som har tagit fram ert 
förslag? 

Segregationen kommer inte att minska bara för att man tvingar in många elever från 
olika bakgrund på samma plats. 

Det kommer att bildas grupperingar som i sin tur med allra största sannolikhet kommer 
att leda till ökad otrygghet och bråk. 

Den likvärdighet som ni pratar om blir ju bara från ett håll, att ni som kommun kommer 
ni erbjuda lika skola för alla. 

Problemet är ju bara det att alla barn inte är lika. 

Som sann socialdemokrat så vill jag vi ska bygga ett samhälle som är så starkt att 
individen inte behöver vara svag. 

Om detta kommer att vara grunden för våra barn i denna kommun, så kommer det bara 
att finnas en skola som passar de redan starka individerna, de övriga kommer helt 
enkelt inte att ha någon plats. 

Jag är i grund och botten enormt emot skapandet av friskolor men idag är jag oerhört 
tacksam att jag åtminstone har möjligheten att välja bort detta alternativ för mina barn. 
Jag är också oerhört tacksam att vi redan idag har boende i två kommuner. Så om detta 
blir verklighet och om plats inte finns på privat skola, då byter vi adress och flyttar över 
våra barn till er grannkommun. För våra barn kommer aldrig att vara en del av detta 
experiment. 

MVH. //Carolina 

2020-10-21 11:08:22 

Sluta med detta vansinne. Låt barnen växa upp i trygg småskolemiljö. Enda gång jag 
använder ett uttryck från C, låt landsbygden växa. Det här storhetsvansinne som vissa 
styrande i kommunen har måste saneras bort, gärna med snabbverkande medel. Avsätt 
Norman och hennes anhängare innan hon förstör mer i den här kommunen. När detta 
lyftades var jag på flera informationsmöten och man klar gjorde helt klart där att detta 
var en tanke, inget dom låg för förslag. Då blir man förvånad när det några månader 
senare presenteras en fullt utarbetad plan för igångsättande. Det här är en jävla skit 
kommun där släkt och sängkamrater styr. Hoppas på att alla dessa egenmäktiga och 
egenkära sossar avsätts vid nästa val, och tidigare om det behövs. 

2020-10-21 11:19:08 

Hej! 

Jag hoppas att det är många, många som har skickat in sina synpunkter på detta med 
skolhusplanen. Ibland undrar jag om det är någon/ några politiker som vill göra sig ett 
namn genom att vara den som har drivit igenom detta? Vad kan vara den 
bakomliggande grunden/ åsikten för att detta är en bra idé? 

Jag har två barn som har gått och fortfarande går i skolan i Sandvikens kommun. Den 
ena går tredje året på en gymnasieskola i kommunen (Göranssonska skolan) och den 
andra på högstadiet i Björksätra. En av de aspekter som vi har sett som positiva i detta 



med "mindre" skolor i kommun är närheten till alla på skolan, alla vet vilka mina barn är 
och vad de heter och deras styrkor och svagheter. Vi ser också skillnaderna på 
lågstadiet och mellanstadiet på en liten skola som Sätra skola - där alla mer eller mindre 
kände alla och när de sedan kom till Björksätra eller Södra som det hette förut. Så fort 
de kom till högstadiet så blev de anonyma, det var på sin höjd ett fåtal lärare som 
faktiskt visste vilka elever de hade i sina ämnen och gör en egen insats för att lära 
känna dem. Medan andra lärare knappt vet vad eleverna heter, än mindre vad de kan 
prestera. Idag fungerar Björksätra skolan dåligt, det finns mobbing, det finns 
utanförskap, det är många lärare med utländsk härkomst (inget fel i det!!) med egna 
svårigheter med det svenska språket (vilket det är ett problem med) och en extremt seg 
och svår organisation som tar lång tid att respondera, är veliga och otroligt flata i sin 
attityd. 

Så en storskola??! Hur skulle något av dessa problem som finns idag i mindre skala 
kunna bli färre i en stor, ännu mer anonym skola där ingen är känd av någon, där ingen 
vuxen kan klara av momentet att lära känna alla elever, hitta dem som behöver mer 
stöd, både på lektionstid, men framförallt på fritiden (raster, luncher, håltimmar, 
omklädningsrum mm) där det mesta elakheterna händer??  

Hur kan en storskola leda till mer integration när det troligaste scenariot är att alla som 
har möjlighet sätter sina barn i privata skolor så snart det går?? Det innebär att det blir 
ännu färre att integreras med, de problem som blir kommer bara att eskalera! Varför är 
det inte ett varningens finger att se på de kommuner som faktiskt har försökt detta och 
misslyckats kapitalt? Varför skulle Sandvikens kommun lyckas så mycket bättre än 
dem? 

Är det inte så att vi fortfarande har problem med att attrahera lärare, behöriga, utbildade 
lärare till skolan idag? Skulle en storskola vara en positiv arbetsplats för en lärare? Om 
ni svarar ja på den fråga så undrar jag lite, hur motiverar ni det? Har ni pratat med 
någon lärare som sagt; ju större skola, ju fler barn i skolan, desto lättare, roligare, mer 
utvecklande kommer mitt dagliga arbete att vara? De som sagt så, är det lärare som 
skulle arbeta på en storskola eller är det "förespråkare av en storskola, men inga 
arbetstagare i den miljön"? 

Det är otroligt svårt att se vart de vinnare för detta finns, oavsett om det gäller alla barn 
som ska gå i skolorna, de föräldrar till de barnen, de lärare som ska arbeta i den här 
miljön eller den ekonomiska aspekten på detta då det är en hiskelig summa pengar som 
budgeterats för detta. Hur kan den budgeten inte räcka till för att göra bra saker på de 
befintliga skolor som idag har problem? 

För egen så kommer mina barn ha lämnat skolväsendet i Sandvikens kommun när 
detta är aktuellt, men jag har en förhoppning att så småningom få barnbarn och dessa 
ska inte behöva flytta ifrån Sandvikens kommun pga det framtida urusla skolväsendet 
pga storskolor. 

Jag hoppas att kommuninvånarnas åsikter kommer att hjälpa till för att totalt lägga 
denna plan åt sidan och istället öppna upp för nya, bättre idéer om hur de befintliga 
skolorna skulle kunna förbättras istället.  

Med vänlig hälsning, Åsa 

2020-10-21 11:35:36 

se dokumentet Medborgarförslag – Framtidens-små-skolor-och-förskolor-oktober 2020 

2020-10-21 13:22:07 

Hej!  

Min son och jag bor i Åshammar, detta innebär för honom att om ni skulle genomföra er 
plan skulle han i framtiden behöva pendla från Åshammar till Sandviken 5 dagar i 
veckan för att gå på en skola med hundratals andra barn. För så måste det väl ändå bli, 
hundratals, med barn från Sandviken, Storvik, Gästrike-Hammarby, Österfärnebo, 
Åshammar, Stocksbo och Kungsgården, även om ni delar upp det på tre skolor blir det 
alldeles för många barn på en skola! Och åldersspannet, ska sex- och sjuåringar gå på 
samma skola som 14-15 åringar? Det låter inte särskilt lyckat eller särskilt tryggt. 

Sen vad gäller segregationen, nog finns det väl bättre sätt att lösa den på? T ex: Just nu 
bor majoriteten av personer med en lägre socioekonomisk bakgrund som ni kallar det i 
princip på en och samma plats. Varför? Jo för att det är det enda ställe som de har råd 
att bo på, varför inte då göra x antal boenden i de andra bostadsområdena i Sandviken 
mer prisvänliga så att säga, så att människor från alla sorters socioekonomisk bakgrund 
kan ha råd med att bo där. Och sen kanske satsa lite mer på att gör fint och attraktiv i 



de områden som anses vara "sämre" så att fler vill flytta dit. Det är ju ni själva som har 
sett till att segregera Sandviken och sätta alla på en plats, straffa inte alla barn för det! 

Sen undrar jag lite över hur ni tänkt med pendlingen, för det första ska det vara 
skolbuss som tar min son till skolan eller ska han behöva åka vanlig lokaltrafik? För om 
det är det sistnämnda så kan jag säga nu på en gång att ni behöver se över 
bussförbindelserna mellan Sandviken-Åshammar. För det andra hur har ni tänkt göra 
med de yngre barnen är det verkligen meningen att sexåringar ska åka buss själva? 
Eller ska föräldrarna köra dem till skolan? De som inte har bil eller körkort hur ska de 
göra? De som jobbar i ett helt annat håll från Sandviken kommer behöva ta en väldigt 
kostsam omväg varje dag. 

För det tredje hur har ni tänkt över min sons och de andra barnen som bor på 
landsbygdens mående? Sömn är bland det viktigaste som finns för att en ska kunna 
prestera bra under dagen, få bra betyg och viktigast: må bra psykiskt. Det finns hur 
mycket studier som helst som visar på hur viktigt det är med sömn när en studerar, ni 
kan enkelt söka reda på själva om ni vill veta mer men här har ni några exemplar: 

https://www.cdc.gov/healthyschools/sleep.htm  
https://www.uu.se/nyheter-press/nyheter/artikel/?id=3693&typ=artikel  
https://www.1177.se/Gavleborg/liv--halsa/stresshantering-och-somn/somnen-ar-viktig-
for-din-halsa/  
https://scrubbing.in/why-sleep-deprivation-can-affect-your-childs-performance-in-school/  

Som ni kan se är sömn väldigt viktigt för en fungerande skolgång. Låt oss då ponera att 
skolan i Sandviken kommer börjar kl 8, det gör min son ju nu, om bussen ska hinna 
plocka upp min son och alla andra barn i Åshammar (och kanske Kungsgården) och 
köra dem till skolan i tid så måste han nästan åka härifrån kl sju. Innan bussen går ska 
han klä på sig och äta frukost detta tar MINST en halvtimme men man vill ju alltid ha lite 
tidsmarginal så för att vara säker på att han hinner borde han kliva upp kl 6-6.15.  

Sen är skolan slut, både jag och hans pappa jobbar så då blir de fritids (för jag hoppas 
verkligen att ni har tänkt på att lägga till ett sådant) sen hämtar jag eller hans pappa 
honom när vi slutat någon gång runt kl 17.  Väl hemma är det dags att äta och sen 
eventuella läxor som måste göras. Och sen för att han ska få den 10 timmars sömn 
som han behöver för att orka med sin skolgång, gå och sova. 

Sen är det så att ju äldre han blir desto längre skoldagar så såsmåningom slutar han 
skolan kl 17 och då ska han sitta på bussen i ca 30-40 min innan han är hemma. 

Jämför detta med ett barn som redan bor i Sandviken och som har 10 min till skolan, 
hur mycket bättre tror du att det kommer gå för hen? Hen har inte bara mer tid att sova 
än min son utan mer tid till läxor och andra aktiviteter som främjar mående och hälsa. Är 
det rättvist tycker ni? 

För att inte tala om hur det kommer gå för alla barn med olika diagnoser eller de som 
har en funktionsvariaton. Hur ska ni kunna skapa en trygg och lugn miljö för dem i en 
storskola? De kommer drunkna! Och hur ska ni kunna märka av och hantera mobbing? 
Om de inte ens kan ha koll på Alsjöskolan som hushåller 30 någonting elever hur i hela 
världen ska ni då kunna ha koll på en skola med hundratals elever?! 

Och var är de andra undersökningarna? De andra förslagen? Andra alternativen? För är 
det inte så det brukar gå till när en undersökning av så här stor vikt görs? Att man gör 
fler än en utredning? Eller tar ni bara enklast billigast möjliga utväg?  

Jag sätter mig starkt emot hela detta beslut och bygger ni era skolbyar kommer min son 
inte gå på någon av dem! 

Mvh 
Sanna 

2020-10-21 18:52:59 

Se bifogad fil angående hur vi föräldrar till nuvarande och framtida Trollflöjtenbarn 
känner inför en eventuell nedläggning av förskolan i Hammarby: 

Låt vår förskola finnas kvar – låt landsbygden leva! 

Vi, föräldrar till nuvarande och kommande Trollflöjtenbarn, har alla en negativ inställning 
till en eventuell nedläggning av Trollflöjtens förskola i Hammarby och att verksamheten 
istället skulle flyttas till Storvik, som Skolhusplanen 2030 föreslår. En plan som vill 
avveckla det som ger våra barn och oss som föräldrar trygghet, en plan som aktivt 
motverkar en levande landsbygd.   

https://www.cdc.gov/healthyschools/sleep.htm
https://www.uu.se/nyheter-press/nyheter/artikel/?id=3693&typ=artikel
https://www.1177.se/Gavleborg/liv--halsa/stresshantering-och-somn/somnen-ar-viktig-for-din-halsa/
https://www.1177.se/Gavleborg/liv--halsa/stresshantering-och-somn/somnen-ar-viktig-for-din-halsa/
https://scrubbing.in/why-sleep-deprivation-can-affect-your-childs-performance-in-school/


Vi ser att vår by dör ut när landsbygden avvecklas – det är ett svek mot oss utanför 
tätorten. Många har gjort ett aktivt val att söka sig till en ort som Hammarby, tack vare 
att det finns en förskola här – en liten förskola, med få avdelningar, nära till naturen, 
gemenskapen och tryggheten i att lära känna sin hemort. Det är den förskolan vi vill ha 
kvar, både som nyinflyttade och som ur-Hammarbybor! 

Istället växer en oro över att våra barn ska behöva gå på en stor förskola, med många 
avdelningar, på en ort som de inte bor på. Vi är föräldrar som oroar oss över huruvida 
våra barn skulle bli sedda i den miljön, att de som individer får mindre uppmärksamhet, 
att det blir en stressig miljö för dem och utöver det även längre dagar.  

Storvik blir en omväg på vägen till våra arbetsplatser i Sandviken, Gävle och även med 
Hammarby som utgångspunkt. Släktingar i byn som idag kan hämta barnen kommer 
inte längre att ha den möjligheten – och familjer som idag klarar sig bra utan körkort kan 
bli arbetslösa eller behöva flytta från byn för att kunna ha barn på förskola i Storvik 
istället för Hammarby.  Om Trollflöjten läggs ner, tappar byn en stark attraktionskraft. 
Idag flyttar många yngre familjer hit och många har småbarn – vår lilla förskola lockar!  

Vi vill att våra barn ska få gå kvar på Trollflöjten, liksom de barn som ska börja förskolan 
de närmsta åren, och precis som alla barn i Hammarbytrakten som kommer att födas i 
framtiden.  

Låt vår förskola finnas kvar, låt våra barn få den tryggheten, och - låt landsbygden leva.  

Föräldrar till nuvarande och kommande Trollflöjtenbarn 

2020-10-21 19:09:31 

Remissvar på skolhusplanen i Sandvikens kommun 

Utvecklingsgruppen i Österfärnebo anser att frågeställningarna i skolhusplanen är 
mycket bristfälligt besvarade. 

Utredningen ska bidra till att skapa tillräckligt antal utbildningsplatser för alla skolformer 
till år 2030, baserat på befolkningsprognosen.  

Om man behåller den grundskolestuktur som tidigare funnits och öppnar de enheter 
man stängt. Skulle man fortfarande sakna utbildningsplatser? Analys saknas.  

2. Utredningen ska ge svar på hur man ska minska segregationen som finns i dagens 
skolor. 

Källor saknas för att segregation utjämnas och att integration underlättas genom att fler 
elever från olika socioekonomisk bakgrund samlas på samma skolenhet. 

Genom omvända skolskjutsar, att man bussar elever från centralorten till ytterområdena 
bör ge samma resultat som man antagit angående segregation? Analys saknas.  

3. Utredningen ska säkerställa likvärdiga förskolor och skolor för alla barn och elever. 

Utredningen bryter mot skollagen då barn i ytterområdena inte kommer att ha samma 
tillgång till utbildning som övriga barn i tätorten. 

Det saknas belägg för hur utformande av skolbyar ger en mer likvärdig och 
inkluderande undervisning än nuvarande grundskolestruktur.  

Underlag saknas på hur barn påverkas av att gå på mindre enheter i relation till stora 
enheter. 

Hur påverkar en betydligt längre färdväg eleverna med avseende på fritid, motion, 
stress, illamående, sömn, prestation i skolan osv? Konsekvensanalys saknas.  

En analys kring hur stora grundskolenheter påverkar elever med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar saknas. 

Hur påverkar den föreslagna skolstrukturen ungdomars psykiska hälsa?  

4. Utredningen ska redogöra för utformning av lämpliga lokaler för respektive skolform. 
Det innefattar även i möjligaste mån minska nyttjande av, eller helt avveckla, tekniskt 
eller pedagogiskt olämpliga lokaler. 

Hur påverkar storskolor arbetsmiljön för lärare och elever? Underlag saknas. 

Vi saknar uttalande från Specialpedagogiska Skolmyndigheten. De bör uttala sig om hur 
man kan arbeta för att skapa en likvärdig skola. 

Hänvisning till studier för att lärare vill jobba på större enheter saknas.  



5. Utredningen ska presentera uppskattade investeringar, driftskostnader och tid för 
genomförande ? samt hur detta påverkar kommunens ekonomi. 

En underhållsplan över nuvarande grundskolor är inte redovisad. Finns det? 

Timplanerna gällande fysik, kemi, biologi, teknik, bild, hem-och konsumentkunskap, 
musik, trä- och metallslöjd, textilslöjd, idrott och hälsa är inte redovisade. Hur många 
specialsalar behövs på de nya skolenheterna?  

Vad händer med de skolor som inte nämns alls i skolhusplanen? Underlag saknas.  

Var finns underlagen för vilka lokaler som är tekniskt eller pedagogiskt olämpliga? 

Ett ekonomiskt underlag för att rusta och bygga ut de nuvarande skolorna saknas.  

En samhällsekonomisk riskanalys över hur kommunens ekonomi påverkas i ett större 
perspektiv saknas. 

Vilken miljöpåverkan uppstår i samband med tänkta nybyggnationer? En 
hållbarhetsanalys saknas.  

Hur stora skulle skolskjutskostnaderna bli med den föreslagna grundskolestrukturen? 
Underlag saknas 

Österfärnebo utvecklingsgrupp 

2020-10-21 19:24:07 

Bedrövligt  

Låt hela Sverige leva  

Små mindre heter ger kvalite  

Det t vansinne att bygga och förstöra  

Satsa på skolor dom finns med dessa pengar 

2020-10-21 19:31:49 

Gillar inte alls förslaget då vi vill att våra barn ska få en trygg och lugn skolgång. 

Även orterna utanför centralorten kommer på sikt att då ut och därmed landsbygden om 
detta förlag går igenom. Tänk ett steg längre!!! 

Hänvisar er till gruppen ?stoppa Sandvikens skolhusplan 2030? . 

2020-10-21 19:32:31 

Skolor ska vara placerade så att alla har tillgång till skolor på lagom avstånd. Idag finns 
olika möjlighet till distans och/eller fjärrundervisning. Det går också att tänka skolor över 
kommungränsen. Förslaget som ligger är dåligt. 

2020-10-21 19:49:45 

Jag tycker att skolhusplanen bör göras om. Det finns flera aspekter kring detta anser 
jag. Forskning visar att elever på små enheter klarar vidare studier i större utsträckning 
(se länk nummer 1 i bilagan). Som pedagog har man mycket lättare att upptäcka 
elevers särskilda behov och då finns möjlighet att sätta in stöd tidigare och eleverna får 
en bättre skolgång. Att ha en bra relation med lärare främjar också inlärningen vilket är 
lättare på en mindre enhet.  

   "Små skolor fostrar bättre samhällsmedborgare än stora, mera engagemang och 
respekt. Föräldrar och närsamhälle engagerar sig oftast mera i den lilla skolan ? med 
positiva följder." (se länk 2) Där menar man också att jämställdheten gynnas. En viktig 
sak att motarbeta är utanförskap vilket blir sämre i en större skola (länk 3). När de som 
jobbar i skolan får fler elever att förhålla sig till så blir kontakten med varje enskild elev 
mycket mindre.  

   Där kan man också tänka sig att tryggheten kommer att minska drastiskt. Om det 
kommer obehöriga elever in i skolan är det inte säkert att man märker det direkt 
eftersom man då har svårare att känna igen alla elever som går i den stora skolan.  

   Skolan idag har ett stort arbete med elever som har en problematisk skolfrånvaro. 
Som man kan läsa i en studie från Jönköpings universitet (länk 4) så är bidragande 
orsaker "Många människor, hög ljudnivå och blickar från andra elever är också något 
som kan skapa stort stresspåslag." Hur tänker ni att likadana stora skolor ska gynna 
dessa elever? 



   För att komma tillrätta med integrationen så finns ju alltid möjligheter att transportera 
elever ut till byskolorna, något som gjorde för ett antal år sedan (i Jäderfors) med ett 
gott resultat. Dessa elever blev mycket bra mottagna och blev snabbt en naturlig del av 
skolan. Kostnaden att transportera elever i motsatt riktning kan ju inte vara dyrare. 
Dessa elever kommer att få onödigt långa skoldagar på grund av resande till och från 
skolan, något de kommer att få när de börjar högstadiet/gymnasiet. 

   Det ligger i flera partiprogram att man ska värna landsbygden, men det är en väldigt 
stor risk att byarna avfolkas med ett ras på huspriserna som följd vilket i så fall skulle få 
en motsatt effekt mot vad partierna står för. Hur motiverar ni det? Är det att värna 
landsbygden?  

Jag uppmanar er, gör om gör rätt 

Bilaga – källförteckning 

Länk 1 

https://smedsby.hemochskola.fi/Site/Data/1087/Files/ 
Sma%20skolor%20vs%20stora%20skolor.pdf  

Länk 2 

https://helasverige.se/fileadmin/user_upload/Kansli/Skrifter/ 
Sammanfattning_SmaSkolor_SLUTRA PPORT_LOW_0315.pdf  

Länk 3 

https://sorundanet.se/2007-11-28/Liten-aer-naggande-god.pdf  

Länk 4 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1330200/FULLTEXT01.pdf  

Länk 5 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:224332/FULLTEXT01.pdf  

2020-10-21 20:06:24 

Efter att ha läst skolhusplanen 2030 så är jag som förälder till två barn i denna kommun 
väldigt orolig, inte bara för mina barns framtid utan för alla barn i den här kommunen. 
Orolig över hur framtiden för våra barn kommer bli på dessa skolbyar. Hur ska lärarna 
ha möjlighet att följa upp de barn som behöver extra hjälp? Hur ska barn som har svårt 
för större grupper kunna trivas i dessa skolbyar?  

Enligt SVTs reportage den 20 mars 2020 så visar både internationell och svensk 
forskning att elevernas studieresultat inte gynnas av storskolor. Det finns idag ingen 
forskning som visar att yngre elever gynnas av att gå i en storskola. Hur vågar ni ta ett 
beslut att sätta våra yngre barn i en storskola när det inte finns någon forskning som 
stödjer att det skulle vara gynnsamt för dem?  

Forskning av C-H. Adolfsson på Linnéuniversitet visar att vissa elevgrupper gynnas av 
en mindre skola så som elever med utländsk bakgrund och elever med lägre 
socioekonomisk status. Det är ju framförallt för att minska segregation som 
skolhusplanen motiveras. Så istället för att hjälpa dessa barn så försvårar större skolor 
för dem att få ett bra studieresultat och bryta segregationen. Studier pekar också på att 
elevers närvaro, graden av skolavhopp, elevers känsla av samhörighet och delaktighet 
samt engagemang för sitt skolarbete på ett generellt plan gynnas av att gå på en mindre 
skola. Det är även mycket som tyder på att lärares engagemang i sina elevers 
studiesituation även det gynnas av en mindre skola. I rapporten så lyfts också att den 
sociala sammanhållningen är större på en mindre skola, vilket borde gynna integration.  

För mig är det upprörande att arbetet med skolhusplanen har genomförts utan att någon 
forskning kring elevers hälsa och skolresultat beaktats. Det finns såklart nackdelar med 
mindre skolor vilket också lyfts i skolhusplanen men att inte väga det mot fördelarna 
visar på att förstudien genomförts osakligt. Det är också upprörande att ingen storskola 
besökts under arbetet med förstudien.  

I Sandviken kommuns profil för 2025 så lyfts att miljöfrågor är viktiga och att vi ska 
arbeta för en långsiktig hållbar utveckling. Hur går detta ihop med att barn ska skjutsas 
långa sträckor för att gå till skolan? Trafiksituationen känns orimlig kring skolbyarna, hur 
ska barnens säkerhet garanteras då det kommer blir mycket trafik runt skolorna?  Att 
främja att barn rör sig i sin vardag är viktigt och WHO rekommenderar att barn rör sig 
minst 60 minuter om dagen. Därför är aktiva skoltransporter något många kommuner 
arbetar med för att främja barns hälsa. Skolhusplanen tar ingen hänsyn till att många 

https://smedsby.hemochskola.fi/Site/Data/1087/Files/Sma%20skolor%20vs%20stora%20skolor.pdf
https://smedsby.hemochskola.fi/Site/Data/1087/Files/Sma%20skolor%20vs%20stora%20skolor.pdf
https://helasverige.se/fileadmin/user_upload/Kansli/Skrifter/Sammanfattning_SmaSkolor_SLUTRA%20PPORT_LOW_0315.pdf
https://helasverige.se/fileadmin/user_upload/Kansli/Skrifter/Sammanfattning_SmaSkolor_SLUTRA%20PPORT_LOW_0315.pdf
https://sorundanet.se/2007-11-28/Liten-aer-naggande-god.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1330200/FULLTEXT01.pdf
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barn blir av med möjligheten att gå/cykla till skolan och istället kommer tillbringa mycket 
av sin fritid på transporter till och från skolan. Tid som skulle kunna läggas på en 
fritidsaktivitet.  

Med tanke på den externa revisionsrapport som publicerats och visar att Sandviken inte 
har tillräcklig kontroll över sina grundskolor så anser jag att tid och resurser bör läggas 
på att se över och rätta till de felaktigheter som finns idag innan man ska lägga miljarder 
av skattebetalarnas pengar på att driva igenom ett förslag som saknar stöd i forskning.  

Som förälder i Sandvikens kommun blir jag ledsen och besviken på den avsaknad av 
saklighet som de partier och politiker som ställer sig bakom skolhusplanen visar. 

2020-10-21 20:16:08 

Den är ett stort svek mot oss som bor utanför centralorten. Vi flyttade nyligen till 
Hammarby för att det kändes som en bra ort för våra barn att växa upp i bland annat för 
att det fanns förskola och skola upp till iallafall tredje klass. Skolan har ni redan tagit 
ifrån oss och nu vill ni även ta ifrån oss förskolan där våra barn känner sig trygga.  

Ni vill "säkerställa likvärdighet i skolor och förskolor". Jag tolkar det som att det ska vara 
lika dåligt för alla. 

Om den här skolhusplanen går igenom kommer vi att söka efter jobb och boende i en 
annan kommun. Vi kommer aldrig att sätta  våra barn i någon "storskola". 

Låt landsbygden leva! 
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Tyvärr känner jag mig lite ledsen över att jag upplever att utredningen gör antaganden 
gällande rekrytering av personal. Under punkt 4.3.3 så påstår man att detta förslag 
underlättar rekryteringen av personal, vilket i sammanhanget känns mest som 
utredaren/utredarnas personliga åsikt. 

Större skolenheter är precis tvärtemot vad barn i känsliga åldrar behöver. Jag tror mer 
på mindre enheter, som idag, där man känner igen varandra och alla fördelar som det 
innebär. Tex så kan det minska skolket och uppmärksamma barnens psykiska hälsa. 

Saknar en genomarbetad plan för att motverka segregationen på riktigt, inte bara anta 
att om man gör stora enheter så förbättras det per automatik. En satsning med en 
genomarbetad utredning baserad på lärarnas erfarenhet m.a.p. segregation vore 
ansvarstagande. En rejäl satsning på språkutveckling där man inkluderar förskola, 
grundskola, gymnasieskola. Även ser till behoven hos de barn som ej går på förskola. 
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Vi är en småbarnsfamilj som köpte hus i Hammarby 2015. Vi ville bo på landet och låta 
våra barn få gå på en liten skola och förskola - något som fanns i Hammarby! 2016 
lägger kommunen ner skolan och drömmen att låta våra barn få gå på en liten, genuin 
byskola gick i krasch. Våra barn skulle nu få åka skolskjuts redan från 6 års ålder. Men 
trots förlusten av skolan kunde vi glädja oss i att det fanns en liten förskola med en 
avdelning där det fanns tid och engagemang att se varje barns behov. Då kommer 
kommunen med förslag om att även lägga ner förskolan och vi är helt förkrossade! Vår 
dröm att skapa ett mysigt och lugnt liv på landet för våra barn med närhet till skola och 
förskola är förstörd och vi ska nu alltså åka flera kilometer extra varje dag för att lämna 
våra barn på förskolan. I det redan pressade vardagspusslet är detta förödande för oss! 
Vi kommer troligtvis inte kunna bo kvar i byn eftersom vi vill spendera så mycket tid med 
våra barn som möjligt, inte spendera massor av tid i bilen varje dag. Detta är något som 
kommunen nu tar ifrån oss! Hur kan kommunen resonera på detta vis? Vi trodde när vi 
flyttade till landsbygden att Sandvikens kommun var för att HELA kommunen skulle 
leva, inte bara centralorten. Men i detta förslag tar ni död på det fridfulla livet på landet, 
och vi som familj måste tänka om och flytta för att kunna leva vår dröm, och det är 
absolut inte i Sandvikens kommun som vi kommer bosätta oss! 
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Hur kan stora skolor respektive små skolor motiveras ? apropå Skola 2025 i Sandviken 

Av Åsa, docent 

I ?Skola 2025? framgår att skolledningen i Sandvikens Kommun önskar större 
skolenheter. Det framgår med tydlighet. Anledningen är, även om det inte sagts, att det 
är ekonomiskt mer fördelaktigt. I utredningen påstås bland annat att det finns belägg för 
de stora skolornas förträfflighet, för att de bland annat sägs förhindra mobbning. Det 



framställs också i utredningen att de stora skolorna skulle utgöra mer attraktiva 
arbetsplatser för lärare och att det dessutom skulle vara lättare att rekrytera behöriga 
lärare till stora skolor. Till och med att undervisningen på stora skolor skulle  ha bättre 
kvalitet. Utredarna säger sig kunna påvisa detta genom de studier som gjorts inom 
ramen för utredning. Att belägga förslagen om en enda stor högstadieskola handlar 
naturligtvis om vilka val utredarna gör av forskning och forskningsresultat. Det går att 
visa det motsatta. 

Exempelvis omfattande studier från USA visar att det inte finns hållbara 
kvalitetsargument för större skolor. Elever från små skolor klarar sig bättre  i sina 
fortsatta studier. Små skolor syns också fostra bättre samhällsmedborgare med 
avseende på tolerans, respekt, jämlikhet, och ansvar för självstyrning. Elever från små 
skolor har också mindre vålds- och beteendeproblem. Föräldrarnas engagemang i 
mindre skolor är också större än i stora skolor, vilket har ett positivt samband med 
elevernas prestationer. Tryggheten för eleverna är avsevärt större i små skolor, vilket 
påverkar såväl självförtroendet som självkänslan.  

En svensk forskningsöversikt från Linnéuniversitetet gjord av Carl-Henrik Adolfsson 
(Linnéuniversitetet, 2014) visar att fastän undersökningen om sambandet mellan 
skolstorlek och prestation inte är riktigt entydig, visar forskning att speciellt för de lägre 
årskurserna är påverkan av en mindre skola positiv på studieframgången. Förhållandet 
skolstorlek och social situation undersöktes också i en svensk kontext, vilket visade att 
mindre skolor upplevs som tryggare medan möjligheten till anonymitet är sämre förstås 
än i stora. Det går att statistiskt säkerställa att elever på större skolor har högre grad av 
frånvaro och en större frekvens av avhopp än på mindre skolor.  

           Vad gäller kostnaderna för små skolor respektive stora skolor, är 
forskningsresultaten inte entydiga, dvs. det är fel att säga att större skolor per automatik 
är kostnadseffektivare än små.  Det är viktigt för beslutsfattare att verkligen beakta 
detta. En studie av småskolor i Sverige visar att när beslut fattas om skolan, tas sällan 
barnperspektivet eller långtgående konsekvenser med i beräkningarna. Argumenten för 
sammanslagning till större skolor är ofta bristfälliga. Forskning kan alltså utan vidare 
visa det motsatta.  

En undersökning gjord i Sverige om svenska småskolor, projektledare Cecilia 
Andersson (?Hela Sverige skall leva?, utförd 2011-2014) på 13 skolor från olika håll i 
Sverige som är värd att citera: När beslut fattas om skolan tas sällan barnperspektivet 
eller långtgående konsekvenser med i beräkningarna. De som vill se större skolenheter 
använder argument som att det är svårt att få behöriga lärare till små skolor, den lilla 
skolan kostar mer och att elever i små skolor inte utvecklar sina sociala förmågor. Från 
forskningen kan man läsa det motsatta. Väldigt ofta beläggs småskolor med kostnader 
enligt schablonsiffror. I riktiga pengar kostar de här byggnaderna väldigt lite för 
kommunen och skattebetalarna, tjänstemännen missar att ta i beaktande bl.a. 
kostnader för skolskjuts, ombyggnation, överblivna lokaler samt intäkter om föräldrar 
och barn lämnar kommunen.  

Egentligen kan man argumentera för att på längre sikt och när samtliga aspekter tas i 
beaktande borde planeringen bli att inrätta fler små skolor, en trend som man ser idag i 
tex. USA där man insett fördelarna med små skolor jämfört med stora skolor. 

Att värna om framförallt våra barn och vår landsbygd borde vara prioritet 

Även ur miljösynpunkt, alla transporter som måste ske helt i onödan. 

Dessutom i coronatider borde man fundera över hur man väljer att klumpa ihop 
människor i stora skolsamhällen från ett brett område är ett smart val i framtiden. 

Låt högstadiet vara kvar i Österfärnebo och de övriga ytterområdena. 
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Jag tycker kort och gott att det är bland det mest idiotiska som någonsin hittats på!  

Det finns så många barn idag som behöver lugn och ro och trygghet för att kunna lära 
och utvecklas. Alla människor behöver känna att dom blir sedda och hörda. Inget av 
detta kan någonsin ske på en storskola.  

Jag skulle kunna skriva i oändlighet om allt som är och känns fel med denna plan, både 
vad gäller ekonomi, resurser, miljö och framförallt välmåendet hos våra barn. Vår 
framtid. Men jag tänker inte göra det nu, ville bara delge mitt intensivaste missnöje!  

Sen undrar jag också var dom andra förslagen/alternativen finns? Fram med dom så 
kan vi avgöra sen! 



Barnens välmående MÅSTE vara det som styr, inget annat räknas i längden! 
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Jag har tagit del av förslaget till Skolhusplan 2030. Först och främst tänker jag att detta 
är ett effektivt sätt att döda ytterområdena i Sandvikens kommun och att försämra 
förutsättningarna betydligt för barn som bor längre från centralorten samt för barn med 
behov av t ex mindre sammanhang och en lugnare miljö. Det verkar heller inte vara ett 
attraktivt alternativ för en icke obetydlig andel skolpersonal (jag tänker på svaren på den 
enkät som skickats ut till all skolpersonal och som redovisats av gruppen Stoppa 
Sandvikens Skolhusplan 2030 i deras alternativa förslag som har lämnats in). Hur man 
törs ta fram ett förslag som riskerar att skrämma iväg många av de lärare som jobbar i 
kommunens skolor är svårt att förstå med tanke på den skriande lärarbristen. Hur 
hanteras en presumtiv lärarflykt från de tre planerade skolorna i centralorten? 

Det har lyfts i många sammanhang nu att forskning visar att mindre skolor är bättre för 
de yngre barnen, medan större skolor kan vara positivt i de högre årskurserna. Ändå 
ska så små barn som 6-åringar tvingas in i sammanhang med över tusen andra elever. 
Då skolmatsal, idrottshall och skolgård helt eller delvis är gemensam, kommer eleverna 
knappast att uppleva att de går på en liten skola, oavsett vilka benämningar man 
använder. HUR går detta ihop med vad man idag vet om yngre barns behov och vilken 
miljö som ger dem bäst förutsättningar att trivas och lyckas i skolan? Snarare så bör fler 
barn i kommunen erbjudas lugnare miljö och mindre sammanhang där de blir ordentligt 
sedda och utsätts för mindre stress. Vad ska vi med forskning till om beslutsfattare inte 
agerar utifrån den kunskap som faktiskt är belagd? I dessa tider med larm efter larm om 
att utbrändhet och psykisk ohälsa ökar kraftigt bland barn och ungdomar, med allt vad 
det medför av lidande och ökade samhällskostnader över lång tid, är det minst sagt en 
gåta att barnens mående och välbefinnande i skolan inte beaktas när en så 
genomgripande förändring av skolförhållandena i kommunen planeras! 

Jag förstår att Skolhusplan 2030 kan kännas som en "snygg" och lämplig lösning på 
papperet, men de negativa konsekvenserna riskerar att bli så stora för barn, familjer och 
för landsbygdsutvecklingen i kommunen, att det kommer att orsaka andra allvarliga 
problem även om vissa av dagens identifierade problem löses. Varför inte söka 
lösningar som har färre negativa sidoeffekter och som ligger mer i linje med 
medborgarnas önskemål om framtidens Sandviken? Skolhusplan 2030 känns milt 
uttryckt förlegad och bakåtsträvande. Den styr i fullständigt fel riktning när vi nu står 
inför enorma samhällsutmaningar i hela landet och världen vad gäller att skapa hållbara 
samhällen, hantera klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald mm. 

Nu mer än någonsin behövs modiga beslutsfattare och ledare som klarar av att fatta 
beslut som är funktionella i en föränderlig framtid. Vad vi behöver är nya lösningar, nya 
perspektiv och ordentligt omtänk inom en rad samhällssektorer för att klara att möta de 
utmaningar och den nya verklighet som ligger framför oss. Inte mer av samma gamla 
tankesätt som har skapat många av problemen. Istället för centralisering &#8594; satsa 
på landsbygden som ett sätt att t ex minska bostadsbristen i tätorten samt locka till ökad 
inflyttning genom att erbjuda möjlighet till attraktiva områden t ex för dem som vill växla 
ner och kanske bedriva självhushållning. Närhet till natur och möjlighet till friluftsliv blir 
allt viktigare när människor väljer var de ska bo. Här har Sandviken otroliga möjligheter 
att profilera sig som framtidens drömkommun att bo och verka i (förutsatt att skolan inte 
monteras ner i ytterområdena, i så fall förloras mycket av attraktionskraften). Istället för 
kortsiktiga ekonomiska perspektiv på skolan med stora "produktionsenheter" där 
elevers och personals olika behov inte anses viktiga &#8594; satsa på kvalitet och ökat 
välbefinnande hos både elever och personal så kommer skolresultaten att förbättras 
som en följdverkan. Istället för att (utan belägg) hoppas att integrationen på magiskt vis 
löses av sig självt bara många barn föses ihop på en stor skola &#8594; jobba med 
alternativa mötesplatser och utbyten och fokusera på att lösa det underliggande 
problemet, bostadssegregationen! 

En av de främsta anledningarna till att vår familj valde att flytta tillbaka till Sandviken, 
efter 16 år på annat håll, för två år sedan var just närheten till en mindre skola som 
ligger på gång-/cykelavstånd från hemmet. Vi hade aldrig flyttat hit om Skolhusplan 
2030 varit verklighet! För oss, och även många andra som flyttat in i kommunen, är just 
storleken på skola och de korta avstånden, som bl.a. möjliggör färre bilresor, mycket 
viktiga för att överhuvudtaget fundera på att flytta till Sandviken. Det småskaliga och 
nära är attraherande för många, särskilt idag med de livsstilstrender som finns! Inte 
minst coronapandemin har gjort att allt fler har fått upp ögonen för ett mindre stressigt 
liv och att bo närmare naturen. Intresset för hobbyodling och självförsörjning har 
exploderat. Liksom för friluftsliv och rekreation i naturen. Med smarta politiska 



prioriteringar och genom att värna landsbygdens pärlor i kommunen kan fler lockas hit. 
Då kommer den befolkningstrend som Skolhusplan 2030 bygger på inte att behöva bli 
verklighet. Den kommer däremot att få god hjälp på traven att bli verklighet om 
Skolhusplan 2030 antas. Det är ni politiker som nu väljer Sandvikens kommuns framtid: 
den trötta mindre kommunen med ständiga nedskärningar och försämrade 
livsförutsättningar för invånarna ELLER den framåtsyftande attraktiva 
inflyttningskommunen som möter framtidens utmaningar med innovativa lösningar och 
förstår att nyttja sina styrkor. Ett av de allra viktigaste valen för kommunens framtid tas 
nu, och det är Ni som väljer. Välj klokt! 

Tack / Hanna 
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Efter att läst skolhusplanen uppstod bara en massa frågor, var tvungen och gå vidare 
och läsa skola 2025 i förhoppning och hitta en röda tråd i hur ni kommit fram till 
förslaget i skolhusplanen men tyvärr ser jag inte hur detta förslag har arbetas fram. Det 
uppstår väldigt många frågeställningar men för att inte tappa intresset i min synpunkt 
samt att min insikt är att ingen kommer och se alla mina frågor i denna synpunkt så får 
det bli just en synpunkt. 

Vi lever på landsbygden i den här kommunen och kommer så fortsatt och göra oavsett 
hur detta förslag går vidare, vi kommer inte och välja och låta vårat barn gå i en 
storskola utan ser väl möjligheten att vi kan få en väl fungerande friskola om ni tar bort 
den kommunala skolan i ytterområdena runt oss. Detta är vi inte ensam om utan de 
flesta har redan ställt sig i kö på den friskola som finns idag i centrala Sandviken. Så där 
försvinner de barn med de socioekonomiska förutsättningarna som ni ska använda för 
att lyfta er kommunala skola. Mitt engagemang/synpunkt är för de barn vars föräldrar 
inte gör aktiva val, låt alla skolor i kommunen leva, måste finnas så många mer 
alternativ som kan lyfta skolan i hela kommunen om ni gör en utredning där ni utgår 
ifrån vad föräldrar, barn och lärare vill med den kommunala skolan. 
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Skapa ett alternativ med fler skolenheter. Öppna högstadiet i Österfärnebo.  

Detta yttrande tar ett samlat grepp men med utgångpunkt från situationen i 
Österfärnebo som jag känner bäst till. 

Grunden för Sandviken kommun måste vara att skapa rättvisa, jämställdhet och 
likvärdighet för alla elever oavsett geografisk eller socioekonomisk bakgrund. I detta 
ingår tillgång till trygga och bra lärmiljöer och bra fritidssysselsättning inom rimliga 
avstånd från hemmet.   

Det bästa sättet att hushålla med mänskliga och ekonomiska resurser är att värna om 
och utveckla väl fungerande lokalsamhällen och skolor. Och att tillföra pedagogiska 
resurser till skolor och fritidsaktiviteter, särskilt i utsatta områden. Satsa på det inre 
arbetet i skolan. 

De skolor som har mer än 20 - 30 minuters bussresa till skolan ska ha kvar sina 
högstadier. Det är inte rimligt att barn från Österfärnebos byar ska tillbringa 2 - 3 timmar 
på resande fot varje skoldag hela läsåret.  Det gör att de är så trötta att de knappt orkar 
med umgänge, fritidsaktiviteter, idrott mm. När barnen i Österfärnebo kommer hem har 
redan deras jämnåriga i Sandviken hunnit med sådana aktiviteter.  

Skolan kan vara en motor för samverkan och utveckling i ett lokalsamhälle. Särskilt 
viktigt är det på landsbygden. Skolan ger jobb åt både män och kvinnor och ger 
motivation för barnfamiljer att flytta till en ort, omvänt är en nedläggning ett steg i 
avvecklingen av ett fungerande lokalsamhälle. 

Coronapandemin talar emot stora skolor med ansamling av många människor. Såklart 
kan inte verksamheter upprätthållas med väldigt få elever men lokala skolenheter f-9 
med över 100 barn är fullt rimliga, även mindre enheter om den totala restiden 
överstiger 1 timme per dag. Pedagogisk kompetens kan säkerställas genom att 
speciallärare kommer till mindre skolor någon dag i veckan istället för att alla barn skall 
bussar in till Sandviken varje dag. Nya digitala verktyg underlättar och förstärker denna 
möjlighet ytterligare. Nya regler som beslutats i riksdagen i år underlättar att ha 
distansundervisning för att kunna ge även mindre skolor speciell kompetens. 

Skolnedläggelse bör vara den absolut sista och enda utvägen, när alla andra 
möjligheter har diskuterats noga och prövats. Arbetsvillkoren för pendlande lärare kan 
behöva ses över. Resa på betald arbetstid är en sådan möjlighet. Löner kan också 
användas för att locka kompetenta lärare till små skolor.  



2, 2 miljarder är otroligt mycket pengar. Det kan inte vara rimligt att satsa så mycket på 
byggnader. En stor del av dessa pengar behövs för fler pedagoger som kan arbeta med 
elevstöd, integration och trygghet.  Sandvikens kommun bör också se över 
administrationen i förhållande till verksamheten.  

Segregationen i samhället och i Sandviken kan bekämpas med blandat boende, t ex att 
även bygga billigare bostäder i ?finare? områden, och genom mer aktivt arbete för jobb, 
bra fritid och kultur i alla delar av kommunen. Skolan ensam kan aldrig skapa en väl 
fungerande integration. 

Jag vill se en kommunal satsning på boenden och arbetsplatser även på landsbygden 
där också utsatta människor och folk med utländsk bakgrund skall få en verklig chans. 

I Österfärnebo finns aktiva föräldrar och lärare som vill skapa en f-9 skola med 
mångfald, ekologisk profil och globala kontakter. Sandvikens kommun bör stötta dem att 
skapa ett pilotprojekt för en modern f-9 skola i kommunal regi eller som kommunal 
friskola, gärna i samverkan med utvecklingsgrupp, folkhögskola och naturum. I 
kommundelen finns ett tjugotal barn med utländsk bakgrund. 

Jag föreslår att Sandvikens kommun säger nej till skolhusplanen och tar fram en 
alternativ plan som bevarar flera mindre skolenheter. 

Jag föreslår också att en särskild utredning görs om att skapa en attraktiv f-9 skola i 
Österfärnebo. I väntan på denna skall högstadiet öppnas upp igen.   

Lars  

2020-10-21 23:25:25 

Angående skolhusplanen i Sandvikens kommun 

Jag är förälder. 

Jag är lärare. 

Jag har inte kunskap och överblick att komma med förslag som skulle lösa samtliga 
utmaningar som skolan i Sandvikens kommun tydligen står inför, men jag vill dela med 
mig av mina tankar och känslor inför förslaget som lagts. 

Att det här förslaget väcker upprörda känslor är inte alls konstigt, det gäller ju barnen! 
Det i livet som ligger oss allra varmast om hjärtat! Att känna en trygghet i barnets 
vardagssituation, är ett av de mest fundamentala behov man har som förälder. Det är 
min övertygelse att det lättast uppnås på en mindre enhet, med begränsat antal barn i 
elevgruppen och där inte bara klassläraren, utan även andra vuxna på skolan känner 
mitt barn och skapar på så sätt trygghet för både barn och föräldrar. 

Det är även en trygghet och praktisk lösning att skolan finns nära där man bor. Har 
funderat fram och tillbaka och kommit fram till att jag inte är för att bussa barn långa 
sträckor, varken åt det ena eller andra hållet. Framför allt då yngre barn. Att kunna gå 
eller cykla hem från skolan när man blivit lite större, det är livskvalité! Eller att åka med 
den välkända skolbusschauffören, som reagerar om barnet inte är på plats! 

Det här är naturligtvis en fråga som handlar om vilket samhälle vi vill ha i framtiden, om 
allt ska vara centrerat in till Centralorten eller om hela kommunen ska ”leva”. Där har 
skolan en viktig roll. För barnfamiljer är närhet till en skola ofta av stor vikt. Försvinner 
skolan på orten är det en start på utarmning av den bygden. 

Angående integrationen anser jag att den knappast kommer att lösas genom denna 
skolplan. Detta är ett komplext problem, som i stor utsträckning handlar om hur 
bostadsområden planeras och byggs. Så länge man bor där man bor, kommer man 
förmodligen att umgås och bilda gäng med dem man umgås med på fritiden.  

Att uppnå en helt likvärdig utbildning är i det närmaste en omöjlighet, då undervisningen 
än så länge sköts av människor av kött och blod. För att uppnå så stor likvärdighet som 
möjligt krävs i dagens läge inte personliga möten mellan pedagoger, då vi lever i en 
digitaliserad värld. 

Men… 

Ge de duktiga, engagerade pedagoger som jobbar med ”tuffa” grupper mer i 
lönekuvertet! 

Som lärare ifrågasätter jag starkt Pär Jerfströms uttalande om att alla förändringar som 
planen för med sig kommer att vara positiva för våra barn och ungdomar, att de ska få 
bättre lärmiljöer, samt att de nya skolorna blir mer attraktiva arbetsplatser för lärare och 
annan skolpersonal. 



Däremot är min farhåga att i de planerade ”skolbyarna” kommer klasserna att fyllas till 
sista elev och att stora elevgrupper är ett större gissel för lärandemiljön och tryggheten 
än avsaknad av moderna lokaler och den senaste tekniska utrustningen.  

Jag vill med detta säga att jag absolut inte vill vara lärare i en av dessa ”skolbyar! 

Mycket av det jag skrivit har redan påtalats av andra före mig och någonstans har man 
känslan av att det vi motståndare till Skolhusplanen uttrycker, kommer det inte tas den 
minsta lilla hänsyn till. 

Men kan det bli så att Corona-pandemin blir det som fäller Skolhus-planen tillslut? För 
inte kan man väl planera och bygga skolor för ett så stort antal barn på liten yta, när vi 
vet det vi vet i dag? 

Britta, Kungsberg, Järbo 

2020-10-21 23:32:04 

Synpunkter på Skolhusplan 2030 

Efter att ha läst Skolhusplan 2030 växer en känsla av frustration och oro för framtiden. 
Vi förstår att det finns utmaningar och ser positivt på att grundtanken är att förbättra 
skolan för alla barns bästa. Men vi förstår inte hur en sådan här stor och viktig fråga till 
en så hög kostnad som 2,2 miljarder inte kan ha en bättre underbyggd utredning. Utan 
någon djupare analys kommer kommunens likviditet påverkas betydande och bara 
avskrivningarna kommer belasta skolans kostnader med ca 80-100 miljoner per år. 
Underlaget redogör inte för hur finansieringen av förslaget ska gå till, det presenterar 
endast ett alternativ utan att visa om andra alternativ varit aktuella, adekvat forskning 
saknas och hur barnen påverkas av förskolans/skolans organisation och storlek har inte 
utretts.  

Vi ser Sandvikens kommun som en landsbygdskommun och vill att hela kommunen ska 
få leva. Genom centrering av större delen av kommunens skolor har vi svårt att se hur 
landsbygden ska kunna överleva. Försvinner skolan ute i byarna kommer byarna allt 
mer att utarmas för att till sist dö ut. Vi upplever inte att det sker utflyttning från 
ytterområdena utan snarare är efterfrågan på bostäder hög och vi har ett flertal gånger 
blivit tillfrågade av mäklare om vi är intresserade av att sälja vårt hus eftersom intresset 
är stort bland köpare i området. Politiska beslut styr till stor del hur medborgarna väljer 
att bosätta sig, till exempel om en byskola får finnas eller inte. Men en nedmontering av 
landsbygden löser inga problem för tätorten. Landsbygden skulle istället kunna hjälpa 
tätorten med sina problem genom att barn från segregerade områden kunde få gå i en 
byskola och ta sig dit och hem med skolskjuts. Öppnas de skolor som pausats, 
Österfärnebo och Hammarby, leder det till fler utbildningsplatser. Renovering och 
eventuell utbyggnad av skolorna i ytterområdena för fler utbildningsplatser är en mer 
kostnadseffektiv lösning än tre storskolor i centralorten. Skolorna i kommunen skulle 
digitalt kunna samarbeta med varandra, både för lärare och elever, för att säkerställa 
likvärdighet och ge möjlighet till kollegialt lärande. 

Om mindre skolor stängs och barnen blir flyttade till storskolorna får de längre väg till 
skolan. Det framgår inte av Skolhusplan 2030 om barnen kommer ha tillgång till 
skolskjuts eller om de hänvisas till linjetrafik. Vi har svårt att se en 6-åring åka linjetrafik 
in till Sandviken för att komma till skolan och det kommer nog många föräldrar med oss 
att ha. Alternativet är att skjutsa sina barn till och från skolan men hur kommer då 
trafiksäkerheten vara runt skolorna där 1200-1400 barn ska ta sig till och från skolan. 
Trafiksäkerheten är redan idag ett problem vid till exempel Murgårdsskolan. 

Skolhusplan 2030 föreslår mindre barngrupper och fler förskoleavdelningar men även 
större enheter för förskolan, så kallade ?förskolebyar?. Mindre barngrupper ser vi 
positivt på och mindre barngrupper leder naturligt till fler avdelningar. Det vi inte ser 
positivt på är att avdelningarna förläggs inom större enheter. Mindre barngrupper på 
mindre enheter ger ett större lugn och bättre trygghet för barnen. Vad vi har hört får 
barn på större förskoleenheter använda hörselkåpor för att dämpa den höga 
ljudvolymen. Det är inte en miljö som varken våra barn eller förskolelärarna ska behöva 
vistas i. En förskolelärare sa till oss att ?jag kan säga upp mig och lämna när det bli för 
mycket men barnen har inget val och många av dem har längre dagar än mig?. 

Skolorna som utpekats som ?skolbyar? fungerar inte i dagsläget - det finns bland annat 
problem med droger, gängbildning, våld, rasism och mobbing. Vi har svårt att se att 
större skolor med upp till 1400 barn skulle ha lättare att lösa dessa problem. Forskning 
visar tydligt att framförallt yngre barn mår bäst av mindre sammanhang och att även 
barn med olika bakgrund integreras bättre i mindre skolor. Alla barn är olika och många 
har olika behov, därför behöver det finnas olika typer av skolor där mindre skolor har en 



viktig roll. I stora skolor kan barn försvinna i mängden, de blir inte sedda och kan känna 
sig otrygga vilket i sin tur kan leda till sämre närvaro och sämre studieresultat. En 
mindre skola har lättare att fånga upp elever med problem innan det hinner gå för långt. 
Samhället ska kunna ge barnen det de behöver för att kunna gå ut skolan med betyg 
och ha möjlighet att fortsätta med gymnasial- och eftergymnasialutbildning, för att sedan 
kunna ge tillbaka till samhället som en arbetande skattebetalare. 

Angående vårt segregerade samhälle är det synd att styrande i kommunen inte tagit tag 
i det problemet tidigare. Gör det möjligt med boende för alla i hela kommunen. Om det 
satsades på hyresbostäder i ytterområdena, istället för att avvecklas, skulle 
integrationen ske naturligt där vi bor och lever våra liv. Barnen skulle gå på samma 
förskola för att sedan börja skolan tillsammans och på fritiden träna och spela i samma 
lag. Hela familjer skulle umgås trots olika bakgrund. Skolan kan säkert göra en del när 
det gäller integration men inte allt. Vår farhåga med storskolor är att integrationen inte 
kommer ske naturligt bara för att barn med olika bakgrund befinner sig i samma skola. 
Grupperingar kommer ske när skolorna är för stora och därför skulle mindre skolor, 
även med hänseende på segregationen, vara bättre.  

Den här formen av omorganisation av skolan inom kommunen kan förändra vårt 
samhälle till något bra eller till något som är långt ifrån bra. Sandviken skulle kunna 
våga ta steget att satsa på mindre skolor i hela kommunen istället för att göra som 
många andra kommuner och bara tänka stort och centraliserat med mindre lyckat 
resultat. Många barnfamiljer skulle då leta sig till Sandvikens kommun, för skolan är 
bland det viktigaste när bopålarna slås ner. Blir liggande förslag, ?Skolhusplan 2030?, 
verklighet ser vi ingen möjlighet att bo kvar i Sandvikens kommun utan får flytta och leta 
oss till en kommun som värdesätter landsbygden och framförallt värdesätter våra barn. 
Vad blir det av Sandvikens kommun om fler tänker som oss och väljer att flytta och fler 
flyttar ifrån kommunen än vad som flyttar in?  

Vi förutsätter att tid kommer avsättas för att behandla alla remissvar från nämnder, 
bolag och politiska partier samt synpunkter från oss medborgare. Tiden från sista dag 
att lämna synpunkter fram till datumet i december när beslut ska fattas är inte lång och 
känslan är att intresset att lämna synpunkter varit stort. Behandlas inte remisser och 
synpunkter omsorgsfullt är tiden för att inhämta synpunkter bara ett spel för galleriet och 
ett sätt att inge oss medborgare med en tro att vi har en möjlighet att påverka utfallet. 

Våra barns bästa är det viktigaste och kommer alltid vara det, därmed är vi vuxna 
skyldiga att se till deras bästa. 

Johan och Madelene  

2020-10-21 23:33:35 

Jag bifogar härmed manus till min insändare nyligen i GD där stycket om Storviksbadet 
inte är relevant. Det övriga gäller som mitt svar: 

Jag tar med förskräckelse del av tokerierna som S och L (stöttat av C?) bedriver i 
kommunen. Alla tre partierna går centralt ut med att man ska satsa på landsbygden. S 
och L är tydligen inte lojala med sina partiledningar. C visar inte var de står (inre 
batalj?). De tre partierna är var för sig långt ifrån att ha väljarmajoritetens förtroende då 
väljarmajoriteten har inkompetensförklarat dem som ledare av den politiska 
verksamheten. När de slår sig ihop innebär det inte att de blir mer kompetenta. Att 
inkompetensförklaringarna är relevanta bevisar partierna själva. C kan vara undantaget 
för de visar inte var de står. 

Börjar med Storviksbadet: Tekniska kontoret säger att det behövs satsningar på 20 – 25 
milj. kr för att det ska gå att hålla badet öppet. Forumgruppen har låtit fackfolk 
undersöka anläggningens skick. De har konstaterat att anläggningen är fullt 
funktionsduglig. I mitt tidigare arbete som vvs-ingenjör, konsult mm och som vvs-
ansvarig i industrin anser jag mig kunna säga att utredningen är professionellt 
genomförd och med stor säkerhet riktig. Endast normala enkla underhållsåtgärder 
behövs. Då underhållskostnaderna tydligen är låga är det ett tecken på att den tekniska 
livslängden är långt ifrån slut, något tekn. chefen hävdar. Forumgruppen presenterar 
detta för tekn. chefen och ordföranden (L) i kultur och fritid. Gruppen säger att de 
bemötts och avfärdats mycket oförskämt. Om chefen och ordföranden hade haft de 
kompetenser och det ansvarskännande för verksamheten som man har rätt att kräva 
hade de genast sagt att det är intressant och måste undersökas.  Deras agerande 
verkar sjukt och kan vara trolöshet och något för kommunrevisionen. 

Det andra är skolhusplanen som har förkastats av forskare om skolverksamheter m fl 
och som är insatta i sakfrågan. Den behandlar inga alternativ som kommit fram, inga 



tankar om hur andra kommunala verksamheter påverkas, inget om hur skolbarn, lärare 
och anhöriga påverkas, inget om trafikproblemen som uppstår, inga analyser av 
riktigheten i befolkningsprognosen som kan förändras p.g.a. coronan. Inget om 
framtidsplaneringen och visionerna i de olika kommundelarna. Integrationsproblemen 
har kommunen hittills inte kunnat lösa och nu inbillar man sig att man löser dem via 
skolplanen. 

De olika alternativ som kommit fram i utredningen har S, L, C helt enkelt förkastat och 
kör över de övriga och fastställer utan diskussion att tjänstemannaförslaget ska läggas 
fram för kommunstyrelsen. 

I Arbetarbladets TV-debatt och i andra sammanhang säger kommunalrådet från S som 
ordf. i styrgruppen för skolhusutredningen att ingenting egentligen är klart, att allt kan 
förändras under projektet. Kommunalrådet från L och v. ordf. i styrgruppen, vars enda 
försvar är att han och vi måste lita på tjänstemännen visar att då vet han nästan 
ingenting i frågan. Det var välgörande för saken att panelen och M:s ledamot med sina 
goda kunskaper påvisade hur tokigt det är. Revisorerna har riktat allvarliga 
anmärkningar mot kunskapsnämndens ledning av skolverksamheten. Alltså nämnden 
klarar inte ens av att leda verksamheten enlig lag och att skolplanens hantering och 
resultat bekräftar även det att de styrande partierna inte klarar av att leda på det sätt 
som invånarna har rätt att kräva. Sammantaget innebär detta att jag anser att 
skolplanen inte är i skicket att den kan behandlas i kommunfullmäktige. 

Slutord: Är de tre partierna kompetenta att tillsammans leda kommunens verksamhet? 
Inte enligt min och många andras åsikt. Jag konstaterar att de reducerar sig själva och 
hjälper SD att få oförtjänta framgångar i nästa val. 

Olov fd liberal 

enskild medlem i M men fritt skrivande 

2020-10-21 23:41:44 

Detta är rena vansinne att bygga storskolor 

Låt skolorna vara kvar på landsbygden  

Lysna på folket. 

2020-10-21 23:59:25 

Jag anser att Skolhusplanen är ett fullständigt huvudlöst och inte minst omodernt 
förslag, som dessutom förfelar sitt syfte. 

Jag ska kommentera enligt de fem kriterierna, om än inte i den ordning de har listats i 
planen. 

* Bryta segregation. Man har uppseendeväckande nog valt att förlägga samtliga 
planerade megaskolor till just de områden man definierat som behäftade med 
ofo&#776;rdelaktiga socioekonomiska faktorer. De elever som kommer från t ex mindre 
orter och byar kommer att ? förutom den nackdel de får av långa resvägar ? att hamna 
på en bortaplan, där många redan känner varandra och olika strukturer ? 
gängbildningar, oskrivna regler och hackordningar ? redan uppstått. Och då sker ingen 
integration, i alla fall inte åt det håll som avses. Det är uppenbart att expertgruppen som 
tagit fram planen saknar insikt och kunskap om bl a grundläggande gruppsykologi. 

* Likvärdig för- och grundskola för alla barn och elever&#8203;. Det har jag redan berört 
ovan; det blir inte likvärdigt för dem som ska bussas in. Och även om så inte vore ? om 
likvärdighet är att dra ner en grupp till en annan grupps nivå är det förfelat. Likvärdighet 
och likriktning är inte samma sak; olika grupper behöver utvecklas på helt olika sätt och 
i olika riktningar. Sedan blir det ju nationellt ingen likvärdighet av att tusentals barn i vårt 
område ska tvingas gå i megaskolor. Då kommer nog många, som jag, att fatta beslutet 
att skicka sina barn till friskolor i stället, t ex i Gävle, vilket medför att Sandviken helt går 
miste om skolpengarna för dessa. 

* Teknisk status och lämplighet som skollokal. Skollokalerna runt om i kommunen är 
generellt i gott skick, och många har nyligen rustats upp för stora belopp. Och f ö anser 
jag att lokalernas betydelse för kvaliteten på undervisningen är högst underordnad 
andra faktorer; som trygghet, trivsel, att bli sedd, god kontakt med övriga elever osv. 

* Ekonomi. Jag tänkte säga att Skolhusplanen kortsiktigt må vara ekonomisk... men det 
stämmer ju inte heller. Det här är en väldigt dyr, feltänkt lösning ? och utan att 
presentera kalkyler för andra alternativ, som att utveckla de mindre skolorna, känns det 
faktiskt direkt fascistiskt att driva igenom det här experimentet. 



Ökande antal barn och elever. Fullt möjligt, men det här förslaget är helt omodernt med 
sin grundtanke om centralisering. Det är kringbygden som har potential för att växa 
framöver, nu när människor både vill tillbaka till naturen, bli mer självförsörjande ? och 
när man, i och med pandemin, börjat inse att distansarbete är fullt möjligt för stora 
yrkesgrupper. Kringbygden kommer att bli allt mer eftertraktad, vilket vi redan ser på 
många håll. 

Så nej: Odemokratiskt, förfelat, omodernt, missgynnande och inte verksamt mot 
segregation ? detta förslag bör skrotas i sin helhet innan det är för sent. "Byskolorna" 
blir svåra att bygga upp igen, och generationer går under tiden förlorade. 

Inskickat via formulär på sandviken.se eller e-post  

2020-09-22 17:50 

Sanvikens skolhusplan går tvärt emot vad alla tycker  
 
Satsa på mindre skolor i stället. Med mindre klasser kan läraren ha större  
överblick och kan hjälpa barnen på alla vis.  
Föräldrar behöver kanske inte skjutsa barnen så mycket. Idag tenderar det  
bli trafikkaos mornar o kvällar. Tror inte det blir bättre med stora skolor.  
Landsbygden skall leva heter det. Skolskjutsar kan skjutsa ut barn till  
byskolorna i stället för som nu .  
Rusta vid behov byskolorna i stället.  
Jag tror det blir billigare och trevligare för både elever o lärare 

2020-09-25 10:06 

Norrsätraskolan som skolby 
 
Jag läste i tidningen att tankar finns på att använda Norrsätraskolan som någon slags 
skolby... 
Norrsätraskolan är byggd på den gamla soptippen i Sandviken. Jag har pratat med 
politiker som säger att soptippen var belagd vid "kullarna". Detta är helt felaktigt då 
soptippen omfattade området från mellanstadieskolan till början av lågstadieskola och 
täckte området till där tennisplanen var. Soptippen täckte alltså nästan hela området där 
Norrsätraskolan är förutom vid Högstadiedelen. 
För ett antal år sedan klagade lärare och elever på dålig luft och huvudvärk i 
mellanstadiedelen. Då hette det att det var dålig ventilation i byggnaden och detta 
åtgärdades. Man ventilerade alltså bort det som den gamla soptippen släppte ifrån sig. 
Att nu ha planer på att använda Norrätraskolan som en eventuell framtida skolby måste 
väl ändå vara årets mest ogenomtänkta tjänstemannaplan. 
Enligt miljöinventeraren Erika Klang-Westin är sannolikheten hög att de innehåller bland 
annat tungmetaller, bekämpningsmedel och PCB. 

2020-09-24 17:01 

Skrota skolplanen! 
Se er omkring vad har vi här??? 
Jo en liten fin stad med små byar runtomkring. Vacker natur och i var by finns en liten 
skola med allt vad det innebär. En naturlig samlingsplats!!!! 
Alla barnfamiljer som har flyttat ut på landet har ju gjort det för att ha gång och cykelväg 
till skolan. 
Tänk om!!! 
Jag är en gammal småskollärare. TACK o lov fanns inga löneskillnader på den tiden. 
Varje stadium hade sin lön. ALLA arbetade på bästa sätt för sina elever. 
JÄMLIKHET INOM SKOLAN. 
Inga" förstelärare" som oftast är bäst på att höja sig själva. Ta tänkta kostnader och höj 
lärarnas löner och gör Sandviken till den bästa kommunen. 
M 

2020-09-26 22:53  

Skolhusplanen som ni politiker hittat på är väldigt korkad. För de första lyssnar ni ens på 
forskare eller andra länder som har haft storskolor? Segregationen blir större med 
storakolor enligt forskare, även mobbning och sämre lärande för eleverna har även 
forskare kommit fram till. Ta USA som haft storskolor under många år. Säger också att 
de inte fungerar med storskolor, och börjar gå ifrån sådana skolor. Men ni tänker ju bara 
på pengarna inte på människorna. Prioriteringar är det ni håller på med, men ni 
prioriterar helt fel. Tänk lite på våra unga som är tvungen att leva i ett samhälle som inte 



fungerar och utan riktig utbildning för de är för stökigt i skolan så de inte lär sig något. 
Fy fan säger jag bara och att ni inte skäms! 

2020-10-22 08:37 

Hej 
Mina barn går på Jernvallsskolan. Nyligen har ju högstadiet lagts ner och nu är det även 
på förslag att stänga hela skolan. Sorgligt och dumt på alla sätt tycker jag, det är en 
fantastiskt bra skola. 
Mitt förslag är att istället utöka skolans lokaler genom att använda säljansborgs kyrka 
som ex högstadium - och fortfarande behålla gemensam matsal, eller kanske flytta 
förskoleverksamheten över gatan? Miljövänligare att renovera och nyttja de byggnader 
som redan finns istället för att bygga nytt. Fina lokaler med bra läge som idag, vad jag 
har förstått, inte används till permanent verksamhet. Tack! 

2020-10-23 20:54 

Min man o jag som snart är 79 år kan  ABSOLUT inte förstå! 
Har en dotter med man o barn under 3 år som vill flytta hit MEN ingen barnfamilj vill väl 
flytta till en ort utan Dagis? 
Vad tänker ni på?? 
Lennart o Lillemor 

Inkommet via papper till Medborgarservice 

Se nästa sida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















Inkommet som allmänhetens frågor inför kommunfullmäktige 21 
september  

2020-09-14 

Frågor till liberarerna och Socialdemokraterna samt Centern de som tagit fram 
Skolhusplanen 2030 och står bakom den. 

Fråga 1. 

En ny forskningsrapport gjord av Jessica Westman Trischler visar att det är bättre att 
låta barnen själva gå, cykla eller ta bussen till skolan. De mår bättre, deras prestation 
ökar och de blir mer självständiga och trygga i sin närmiljö. 

Enligt nya skolhusplanen i Sandviken kommer många föräldrar behöva börja skjutsa 
sina barn till och från skolan. (De som bor för nära för att ha rätt till skolskjuts). Hur ser 
ni på detta i enlighet med forskning av Jessica? 

https://www.forskning.se/2020/09/02/lat-ditt-barn-ga-eller-cykla-till-skolan/ 

Fråga 2. 

Från och med 4:an, 5:an börjar barn kunna cykla hem när skoldagen är slut dvs inte gå 
på fritids. I och med storskolor kommer många fler barn att behöva börja gå fritids och 
få längre dagar än de behöver, pga av att föräldrar måste hämta och skjutsa. Hur ser ni 
på detta? 

Fråga 3. 

Hur har ni tänkt lösa trafiksituationen vid exempelvis den största skolan Norrsätra där 
det kommer att gå ca 1400 elever. Denna fråga ska inte enligt mig utredas i ett senare 
skede utan måste i grova drag förklaras innan beslut tas. Hur tänker ni i grova drag lösa 
den markant ökade trafiksituationen runt skolorna?( exempelvis bilar, mopeder, elskoter 
samt epa traktorer) 

Fråga 4. 

Enligt NTG utgör hämtning och lämning vid skolor en stor risk för barn, har en 
riskanalys gjorts på detta samt hur ser ni på säkerheten vid storskolor? Denna fråga 
behöver oxå svaras på innan beslut! Vi kan inte tumma på barns säkerhet. 

https://ntf.se/nyheter/2020/ersatt-inte-bussen-med-bilen-viktigt-att-vara-barn-kan-ga-
och-cykla-sakert-till-skolan/ 

https://ntf.se/nyheter/2019/ntf-rapport-20189-cykla-sakert-till-skolan/ 

Fråga 5. 

Var finns forskingen i er utredning om barnens välmående? Hur kommer storskolor 
enligt er påverka barnen, vad är de största utmaningarna gällande att samla över 1000 
barn på ett och samma område? 

Fråga 6. 

Hur har ni tänkt lösa skolgårdarna, kommer varje barn få den kvm enligt lag som de 
behöver? Detta behöver oxå klargöras innan beslut! 

Fråga 7. 

I och med att föräldrar måste börja skjutsa sina barn till skolan, så kommer fler hushåll 
behövs skaffa en till bil för att klara av detta. Hur ser ni på det ur ett miljö och 
hushållsekonomisk perspektiv? 

Fråga 8. 

Utredningen skriver både enligt forskningen och påståenden som det inte finns 
referenser till. Detta gör att medborgarna inte kan ta del av exempelvis vilken 
forskningsrspport ni har baserat utredningen på. Hur ser ni på det ska inte sådant vara 
offentligt? 

Fråga 9. 

Enligt en svensk forskningsöversikt från Linnéuniversitetet gjord av Carl-Henrik 
Adolfsson (Linnéuniversitetet, 2014)visar forskning att speciellt för de lägre årskurserna 
är påverkan av en mindre skola positiv på studieframgången. Vad har ni för 
kommentarer till detta? 

Fråga 10. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.forskning.se%2F2020%2F09%2F02%2Flat-ditt-barn-ga-eller-cykla-till-skolan&data=02%7C01%7Chelena.jaderkvist%40sandviken.se%7C5bcf5f7ef3b54697288708d859616cc0%7Ce8867eb5147b4e41b94cee267dea19cf%7C1%7C0%7C637357622253618357&sdata=rRM8lQha9s6IXx%2Fyi8c7raL08PygOPb1NEbpR%2FFAUjw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fntf.se%2Fnyheter%2F2020%2Fersatt-inte-bussen-med-bilen-viktigt-att-vara-barn-kan-ga-och-cykla-sakert-till-skolan&data=02%7C01%7Chelena.jaderkvist%40sandviken.se%7C5bcf5f7ef3b54697288708d859616cc0%7Ce8867eb5147b4e41b94cee267dea19cf%7C1%7C0%7C637357622253628353&sdata=HhoiokVd%2BAjTWg3DdOnwvP8FX07sU82wfLuKBQW000s%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fntf.se%2Fnyheter%2F2020%2Fersatt-inte-bussen-med-bilen-viktigt-att-vara-barn-kan-ga-och-cykla-sakert-till-skolan&data=02%7C01%7Chelena.jaderkvist%40sandviken.se%7C5bcf5f7ef3b54697288708d859616cc0%7Ce8867eb5147b4e41b94cee267dea19cf%7C1%7C0%7C637357622253628353&sdata=HhoiokVd%2BAjTWg3DdOnwvP8FX07sU82wfLuKBQW000s%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fntf.se%2Fnyheter%2F2019%2Fntf-rapport-20189-cykla-sakert-till-skolan&data=02%7C01%7Chelena.jaderkvist%40sandviken.se%7C5bcf5f7ef3b54697288708d859616cc0%7Ce8867eb5147b4e41b94cee267dea19cf%7C1%7C0%7C637357622253628353&sdata=%2FTWukLb9zdAkeOgavJBuOChA%2B6FvMOiEu9G6dB4zGpE%3D&reserved=0


Det går att statistiskt säkerställa att elever på större skolor har högre grad av frånvaro 
och en större frekvens av avhopp än på mindre skolor. Enligt en svensk 
forskningsöversikt från Linnéuniversitetet gjord av Carl-Henrik Adolfsson 
(Linnéuniversitetet, 2014). Vilka är era åsikter om detta? 

Fråga 11. 

En undersökning gjord i Sverige på 13 skolor om svenska småskolor, projektledare 
Cecilia Andersson (”Hela Sverige skall leva”, utförd 2011-2014) När beslut fattas om 
skolan tas sällan barnperspektivet eller långtgående konsekvenser med i 
beräkningarna. De som vill se större skolenheter använder argument som att det är 
svårt att få behöriga lärare till små skolor, den lilla skolan kostar mer och att elever i 
små skolor inte utvecklar sina sociala förmågor. Argumenten för sammanslagning till 
större skolor är ofta bristfälliga. Forskning kan utan vidare visa det motsatta. Tyvärr är 
det exakt lika i detta fall med Skolhusplanen i Sandviken vad har ni för kommentar till 
detta? 

Frågor till Moderaterna och SD som gått ut med att de är emot detta förslag. 

Fråga 1. 

Vilka andra förslag presenterades i de diskussioner ni hade gällande skolorna? 

Fråga 2. 

Vilken av de andra förslagen tyckte ni var bättre än det som är framtaget idag dvs 3st 
Storskolor. 

Fråga 3. 

Hur arbetar ni aktivt idag med att stoppa skolhusplanen 2030? 

Med vänlig hälsning 

Jessika 

2020-09 

Hej, 

Jag skulle vilja ställa några frågor till berörda partier vid mötet. 

Till centerpartiet: Det står i kommunens Vision 2025 att ni ser till ” hela kommunens 
unika behov och vi stödjer lokal utveckling”. Hur rimmar detta med förslaget som 
innebär att skolor och förskolor på landsbygden och i ytterområden läggs ned? Jag 
trodde ert parti var för en decentralisering och en levande landsbygd? 

Till socialdemokraterna: Även detta från Vision 2025. ”I Sandviken är miljöfrågor 
viktiga. Vi arbetar för en långsiktig hållbar utveckling.” Hur ställer ni er till Skolhusplanen 
som kommer leda till kraftigt ökad trafik – både från landsbygd till centralorten men även 
från ytterområdena i stan till skolorna. Små barn kan inte cykla själva, det finns inte 
cykelvägar överallt om det gäller lite äldre barn på landsorten, och yrkesarbetande 
föräldrar som måste ha barnen på fritids får inte rätt till skolskjuts. Ergo, man måste 
skjutsa med bilen. Trafiksituationen vid skolorna kommer bli katastrofal. 

Till miljöpartiet: Hur ställer ni er till den miljöpåverkan som är ofrånkomlig utifrån 
förslaget, i och med att väldigt många föräldrar utanför stadskärnan måste skjutsa sina 
barn två gånger om dan? 

Till liberalerna: Tror ni verkligen att detta kommer leda till en bättre skola för alla (eller 
majoriteten av alla elever)? Att göra alla skolor medeldåliga? Om ni ställer det mot att 
satsa på de ”dåliga” skolorna istället, och att få upp kvaliteten där? Att skjutsa elever 
från problematiska innerstadsområden till OLIKA landsbygdsskolor så att de får andra 
vänner än bara sina grannar? För det kommer inte att ske om de går i en gigantisk 
skola tillsammans med sina grannar, de kommer ändå söka sig till varann. Det är så vi 
människor fungerar. 

2020-09 

Fråga till Kerstin Almen att besvaras på kommunfullmäktige den 21/9. 

Kommer på sikt åk 7-9, Hedängskolan i Storvik, att läggas ner? 

2020-09 

Hej! 



Ett par frågor till socialdemokraterna, som jag uppfattat är positiva till ”Skolhusplan 
2030”. 

Finns det alternativa förslag till denna utredning, eller är det endast detta spår som 
undersökts? Om flera förslag tagits fram, varför presenteras bara ett för allmänheten? 

Mycket forskning finns att läsa som indikerar att små skolenheter är mer gynnsamt för 
elevers prestationer och välmående. Vilka studier kan ni hänvisa till som visar att 
skolbyar skulle vara lika gynnsamma för eleverna som en mindre skola? 

Vilken är den uppskattade kostnaden för alla skolskjutsar som tillkommer i samband 
med en sån här centralisering av skolan? Om man dessutom lägger till ökat slitage på 
vägar mm? 

Mitt under en rådande pandemi med allt vad social distansering innebär föreslås att 
samla väldigt mycket människor på samma plats. Vad finns för tankar och planer för att 
undvika att en så pass stor organisation som föreslås inte blir en enorm smitthärd där 
sjukdomar (tex magsjukor) bara snurrar runt runt, och sjukfrånvaron bland både barn 
och personal blir onödigt hög? Extra intressant på någon av de större föreslagna 
förskoleenheterna.  

Tack! 

Susanne  

2020-09 

Hej 

Jag har några frågor till kommunfullmäktiges möte 21:a september angående 
Skolhusplanen. 

Till (S). Samtliga kommuner med självbevarelsedrift vill locka till sig välutbildade familjer 
ur medelklassen. Vad tycker denna målgrupp generellt om jättelika skolor för 
sexåringar? 

Till (M). Ni ska enligt uppgift vara för en annan lösning än nuvarande skolhusplan. Kan 
ni redogöra för medborgarna hur den ser ut? 

Till (S). Att motivera nedläggning av många skolor med att det ska motverka 
segregationen leder lätt in tanken på att stängningarna är invandrarnas fel. Hur ser ni 
på risken att Skolhusplanen leder till ökade motsättningar mellan inrikes och utrikes 
födda? 

Tack 

Medborgarförslag som lämnades i samband Kommunfullmäktiges 
möte den 19 oktober 

Se nästa sida. 
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“On both outcomes, small schools (enrolling fewer than 400 

students) are favored compared with medium-sized or larger schools. 

In small schools, teachers have a more positive attitude about their 

responsibility for students' learning and students learn more”  

(Lee & Loeb, 2000, p. 3). 
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1. Inledning 
 

Denna rapport kommer att påvisa att det inte finns kvalitetsargument att lägga ner små skolor till 

fördel av tre storskolor (skolbyar). I rapporten finns även ett motförslag till storskolor där hänsyn tas 

till barnens bästa hämtat från forskning samt att hela Sandvikens kommun ska få leva. 

De pratas mycket om barnens bästa och det är det viktigaste – det är alltid det viktigaste! Alla vuxna 
har en skyldighet att se till barnens bästa och göra våra barns röster hörda. De flesta vet att barnen 
inte är en mall som passar i likadana boxar samt att barn behöver olika typer av skolor för deras 
välmående och trygghet. 
 
En stor omorganisation som Skolhusplan 2030 är mycket större än att bara handla om vilken typ av 
skola barn ska ha. Uppbyggnaden av vårt samhälle och hur medborgarna lever lutar sig mycket på 
den förskola och skola som finns. När en barnfamilj flyttar frågar de inte om det finns bra pubar och 
matställen i närheten, de frågar om förskolor och skolor. Hur långt är det till skolan, vad har den för 
rykte, kommer barn må bra där och kommer de vara trygga. 
 
Det är skolans uppgift att inkludera alla elever samt att anpassa undervisningen efter varje elevs 

enskilda behov. I Salamancadeklarationen står det om varje enskild människas rätt till undervisning 

oberoende av individuella olikheter. 1 

Undervisningen ska även anpassas utifrån ett individperspektiv, där utgångspunkten ska vara i 

elevens tidigare erfarenheter och utifrån de förkunskaper som eleven redan har för att kunna skapa 

en anpassad undervisning utifrån varje enskild elevs behov. I enlighet med Salamancadeklarationen 

är det viktigt med en inkluderande skola där alla enskilda elever, med all dess olikhet, ska få samma 

möjlighet till likvärdig utbildning. 2  

Om skolor finns centrerat till några utvalda platser i tätorten vad händer med kommunen då? 
När skolor och förskolor läggs ner på landsbygden dör byarna ut. Det är inget man tror – det är ett 
faktum. 
  
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
1 Salamancadeklarationen och Salamanca 10/2006:10 
2 Salamancadeklarationen och Salamanca 2/2006:18 
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2. Forskning 
 

2.1 Utbildning 
I en av få studier genomförda i en svensk kontext jämförde forskare på uppdrag av skolverket små 

landsbygdsskolor med större tätortsskolor utifrån ett likvärdighetsperspektiv. Det vill säga frågan de 

ställde var om små respektive stora skolor hade samma möjligheter att erbjuda eleverna en likvärdig 

utbildning. Det som konstaterades i studien var att den småskaliga miljön på mindre skolor ger andra 

förutsättningar att undvika anonymitet och bättre möjligheter att skapa trygghet för eleverna i 

jämförelse med större skolor. Skolstorleken verkar också ha störst betydelse för de små barnen som 

generellt upplever större trivsel på små skolor.  

Beslutsfattare och utbildare påstår ofta att större skolor kan erbjuda ett bredare kursutbud. De 

påstår att mindre skolor, med ett mer begränsat utbud, inte kan erbjuda eleverna tillgång till den 

kunskap och de färdigheter som behövs för att lyckas inom högre utbildning och på arbetsplatsen. 

Ändå visar forskningen att detta sällan är fallet. Dessutom kan den alltmer utbredda användningen 

av distansinlärning och andra teknologier minska eventuella ojämlikheter i fråga om utbud. 

Miljön i den lilla skolan gör det lättare att implementera pedagogiska strategier som forskningen 

konstaterat förbättrar inlärningen hos eleverna. Bland dessa strategier återfinns: 

• Flexibel schemaläggning, med teman som omspänner fler lektioner (stora lektionsblock) 

• Kontinuitet i relationen mellan lärare och elever. Samma lärare följer elevgruppen flera år 

• Ämnesintegrering 

• Samarbets- och gruppinlärning 

• Heterogena klasser 

• Åldersblandade klasser 

• Aktiv, erfarenhetsbaserad (projektcentrerad) inlärning 

• Individualiserad undervisning 

Den positiva effekten av små skolor blir mest markant för de svagaste eleverna. Små skolor minskar  

effekten av fattigdom i relation till elevernas skolframgång. Forskning visar att svaga elever som går i 

små skolor klarar sig mycket bättre i standardiserade test, än sina jämnåriga i stora skolor. 

Forskningen antyder att det är skolans storlek ifråga om elevantal, inte klassens storlek, som är 

nyckeln till elevernas framgång. Eleverna klarar sig bättre i skolor där både rektorn och lärarna 

känner dem. 3 

 

 

 

 

                                                           
3 Den lilla skolan och kvaliteten i ljuset av forskning Cynthia Reeves, fil.dr. 



Framtidens små skolor och förskolor i Sandvikens kommun – SSS 2030 6/55 

2.2 Barnens hälsa, säkerhet och trygghet 

2.2.1 Hälsa 
Skolans gård är viktig för elevers och lärares trivsel och hälsa. Då elevantalet i en skola ökar leder det 

ofta till ombyggnadsarbeten, där gamla skolors tidigare omgivningar förstörs. Att värdesätta och 

beakta utemiljön har länge varit åsidosatt.  

En högre procent av eleverna i små skolor deltar i verksamhet utanför skoltid. De deltar också i ett 

mer varierat utbud av aktiviteter, än elever i större skolor. Att delta i fritidsverksamhet har ett 

positivt samband med positiva attityder gentemot skolan, bättre resultat, och högre självkänsla. 

Elever som upplever utanförskap i skolmiljön har sämre självförtroende och självkänsla, och deltar 

inte lika mycket i fritidsverksamheter.  

Elever som deltar i fritidsverksamhet tenderar att klara sig bättre i sina skolstudier. En högre procent 

av eleverna i små skolor deltar i fritidsverksamhet och i ett mer varierat utbud av aktiviteter än 

elever i större skolor.  Dessutom finns små skolor ofta närmare elevernas hem. Det korta avståndet 

mellan hem och skola gör det lättare både för elever och för föräldrar att delta i verksamhet utanför 

skoltid 4 

Rekommendationer för en god hälsa är att barn ska röra på sig minst 60 minuter per dag. Att inleda 
dagen med att röra på sig har även visat sig påverka skolresultaten positivt. Dessutom ökar 
chanserna att dessa hållbara vanor följer med upp i vuxen ålder. 5 Forskning visar att det är bättre att 
låta barnen själva gå, cykla eller ta bussen till skolan. Barnen mår bättre, deras prestation ökar och de 
blir mer självständiga och trygga i sin närmiljö. 6 

 

2.2.2 Säkerhet 
När för många föräldrar skjutsar till och från skolan bidrar det till en osäkrare trafikmiljö runt skolan,  
vid de tider på dygnet det rör sig flest barn runt skolan. 7 

Över 400 000 barn åker varje år skolskjuts till skolan och det inträffar ett par dödsfall varje år när 

barn går framför eller bakom bussen och blir påkörda av mötande bilar eller av fordon som kör om. 

Hastighetsbegränsningar vid busshållplatserna och avsmalnande körbanor, som hindrar andra fordon 

från att köra om, har visat sig förbättra trafiksäkerheten. 8 

 

2.2.3 Trygghet 
Överlag visar forskningen att elever på mindre skolor, generellt sett, uppvisar en större positiv 

inställning till sitt skolarbete jämfört med elever på större skolor. 

På samma sätt som för skolstorlekens påverkan på elevers skolprestationer är det i synnerhet hos 

elevgrupper med utländsk bakgrund eller sämre socioekonomisk status som de stora skillnaderna 

kan uppvisas. Återigen verkar det som att det är dessa elevgrupper som är extra känsliga för vilken 

storlek det är på skolan och också de som i första hand verkar gynnas av att gå på en mindre skola. 

Med avseende på faktorer som elevers känsla av delaktighet, nöjdhet och inställning till skolarbetet 

ger således flera forskningsstudier sammantaget visst empiriskt stöd åt att mindre skolor besitter 

                                                           
4 Den lilla skolan och kvaliteten i ljuset av forskning Cynthia Reeves, fil.dr. 
5 NTF minskolvag.se 
6 Drivers of Children's Travel Satisfaction Jessica Westman 
7 NTF minskolvag.se 
8 NTF minskolvag.se 
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vissa viktiga fördelar. Detta resultat förklaras med att på en liten skola finns större möjligheter att 

skapa en större social sammanhållning mellan elever och mellan lärare och elever samtidigt som det 

också finns ett större socialt tryck (på gott och ont) på eleverna att vara i skolan men också delta i 

olika sidoverksamheter. Det vill säga det är mycket svårare att ”försvinna” på en liten skola vilket 

innebär att det i större utsträckning märks om man inte är där eller deltar i skolans aktiviteter. 9 

Elever i mindre skolor känner mer samhörighet, eller mindre utanförskap, än elever i större skolor. 

Utanförskap påverkar självförtroendet, självkänslan och ansvaret för självstyrning. Eleverna känner 

mer samhörighet och engagemang när deras klasskamrater och lärare lär känna dem. Den här typen 

av relationer tenderar att återfinnas i små skolor där elever och lärare känner och bryr sig om 

varandra på ett sätt som är svårt att uppnå i större skolor. 10 

Forskningen visar att våld- och beteendeproblem förekommer i mindre utsträckning på små skolor. 

Detta gäller skolkning, klassrumsstörningar, aggressivt beteende, vandalism, stöld och 

droganvändning. När lärare och elever känner sig trygga och inte blir störda av beteendemässiga 

problem kan de koncentrera sig bättre på undervisning och inlärning. En större känsla av 

samhörighet bland elever i små skolor leder till färre beteendemässiga problem. Små skolor där 

lärare, elever och föräldrar upplever sig höra till en gemenskap är mindre beroende av formella 

regler för att reglera beteende. Beteendemässiga problem minskar när regler ersätts av informella 

strukturer. 11 

 

2.3 Lärares attityd och inställning till sitt arbete 
Det är viktigt att också titta på denna aspekt då lärares attityder och inställning till sitt arbete och sin 

undervisning inte enbart har betydelse för lärarnas arbetsmiljö, utan det går att anta att dessa 

faktorer också kan få indirekta effekter på elevernas såväl trivsel som skolresultat. 

I en studie konstateras att av de tio studier som uppehållit sig vid att undersöka denna relation är det 

sju som kommit fram till att mindre skolor generellt verkar uppvisa mer positiva resultat. Med andra 

ord, vad dessa sju studier visar är att lärare verkar ha en mer positiv inställning och attityd till sitt 

arbete på mindre skolor än vad lärare har på större skolor. I de övriga tre studierna gick det inte att 

hitta några signifikanta samband. 12 

Kopplat till detta visar flera studier också på att det verkar som att lärare på mindre skolor generellt 

uppvisar ett större intresse, engagemang och ansvarstagande för sina elevers lärande jämfört med 

hur det är på större skolor. I en studie omfattande 5 000 lärare och 23 000 elever undersöktes lärares 

attityder till hur de upplever sitt ansvarstagande för elevers lärande kopplat till storleken på skolan. I 

samma undersökning undersöktes också elevernas matematikprestationer. I studien jämfördes stora 

och små innerstadsskolor i Chicago. I båda fallen visade studien att på små skolor (vilket i denna 

studie definierades som skolor med färre än 400 elever) visar lärarna en mer positiv och ett större 

ansvarstagande för elevers lärande. Elevernas resultat, i detta fall i matematik, var generellt sett 

också bättre på de mindre skolorna. Författarna drar därmed slutsatsen att skolstorleken får 

                                                           
9Skolstorlekens påverkan på elevers skolprestationer och sociala situation i skolan, Carl-Henrik Adolfsson 
Linnéuniversitet 2014. 
10 Den lilla skolan och kvaliteten i ljuset av forskning Cynthia Reeves, fil.dr. 
11 Den lilla skolan och kvaliteten i ljuset av forskning Cynthia Reeves, fil.dr. 
12 Skolstorlekens påverkan på elevers skolprestationer och sociala situation i skolan, Carl-Henrik Adolfsson 
Linnéuniversitet 2014 
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konsekvenser för elevernas skolprestationer, om än på ett indirekt sätt via hur det påverkar lärares 

attityder. 13 

Forskning utförd vid Center for Teaching Quality fann att lärare i små skolor var mer positiva 

angående sina arbetsförhållanden, både när det gäller tid, professionell utveckling och ledarskap. 

Detta blir då skolor där lärarna är mer tillfredsställda med sina arbetsförhållanden får högre 

elevframgång och mindre omsättning av lärare. 14 

 

2.4 Är små skolor dyrare än stora? 
Vid en första anblick kan det låta som självklart att den lilla skolenheten kostar mer än den stora. På 

den lilla skolan är det många gånger större kostnader per elev med avseende på kostnader för 

personal, skollokaler, skolmat och skolskjuts i jämförelse med den stora skolans ”stordriftsfördelar”. 

Utifrån en strikt företagsekonomisk kalkyl över skolans intäkter i relation till dess kostnader blir 

därför svaret ofta självklart ja, den lilla skolan är mer kostsam per elev. I rapporten konstateras att 

detta är ett sätt som kommuner många gånger också resonerar vid frågan om en eventuell 

nedläggning av en skola.  

Det dock inte självklart att stora skolor i ett större perspektiv innebär några ekonomiska fördelar, 

varken samhällsekonomiskt eller för den enskilda kommunen. Om man ser kostnaderna för skolan 

som en del av den större samhällsekonomin framkommer en delvis annan bild. Även om en 

nedläggning av en mindre skola ger förbättrade siffror i nästa års kommunbudget behöver den inte 

alltid innebära en besparing för kommunen på lång sikt. Exempelvis kan skolbyggnaden fortsätta att 

kosta pengar, barnfamiljer väljer att flytta från kommunen, barnfamiljer väljer att inte flytta till 

kommunen, kostnaderna för skoltransporter ökar och så vidare. Detsamma gäller om kostnader för 

faktorer som exempelvis elevers avhopp eller frånvaro tas med i beräkningarna.  

Som visades i forskningssammanställningen ovan verkar det finnas belägg för att just skolavhoppen 

och den ogiltiga frånvaron är större på större skolor. Sådana kostnader är givetvis svåra att beräkna 

men att de får samhällsekonomiska konsekvenser råder det nog ingen tvekan om.  

Ovanstående resonemang bygger på att en skola eventuellt ska läggas ned och att eleverna flyttas 

över till en större skola. Forskarna Leithwood och Jantzi tittar i sin forskningssammanställning på 

studier som intresserat sig för olika skolstorlekars, så kallad, kostnadseffektivitet. Det vill säga, vad 

dessa studier har gjort är att studera hur pass kostnadseffektiva olika skolstorlekar är med avseende 

på dess kostnader i relation till dess utfall, främst i termer av skolresultat och antalet elever som tar 

examen. Där konstateras att den forskning som de tittat på från 1990-talet och framåt långt ifrån ger 

något entydigt svar.  

Denna slutsats överensstämmer också, menar de, med tidigare genomförd forskning i ämnet. Inte 

minst kommer detta till uttryck i form av att av de fem studier som ingår i Leithwoods och Jantzis 

forskningsöversikt är det två studier vars resultat påvisar att stora skolor är mer kostnadseffektiva 

jämfört med små skolor medan två andra studier istället kommer fram till det motsatta. I de två 

sistnämnda studierna konstateras också, som tidigare antytts, att de främsta ekonomiska 

förtjänsterna med en mindre skola finns på skolor med stor andel elever med utländsk bakgrund och 

elever med låg socioekonomisk status.  

                                                           
13 Skolstorlekens påverkan på elevers skolprestationer och sociala situation i skolan, Carl-Henrik Adolfsson 
Linnéuniversitet 2014 
14 Den lilla skolan och kvaliteten i ljuset av forskning Cynthia Reeves, fil.dr. 
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Den femte av studierna framhåller till sist att det är den medelstora skolan som har de bästa 

förutsättningarna att vara kostnadseffektiv. Dessa varierande resultat förklarar författarna med att 

det sannolikt beror på de varierande räknemetoder som använts för att räkna på relationen mellan 

storlek, kostnad och utfall. Trots detta kan dessa motstridiga resultat ändå problematisera det 

förgivettagande som många gånger återfinns i debatten att den större skolan i sig alltid är mindre 

kostsam än den mindre. Istället verkar en rimligare inställning vara att ”det beror på”. 15 

En annan undersökning gjord i Sverige på 13 svenska småskolor framkom att när beslut fattas om 

skolan tas sällan barnperspektivet eller långtgående konsekvenser med i beräkningarna. De som vill 

se större skolenheter använder argument som att det är svårt att få behöriga lärare till små skolor, 

den lilla skolan kostar mer och att elever i små skolor inte utvecklar sina sociala förmågor. Från 

forskningen kan man läsa det motsatta. Väldigt ofta beläggs småskolor med kostnader enligt 

schablonsiffror. I riktiga pengar kostar de här byggnaderna väldigt lite för kommunen och 

skattebetalarna, även i denna undersökning framhålls att tjänstemännen missar att ta i beaktande 

bland annat kostnader för skolskjuts, ombyggnation, överblivna lokaler samt intäkter om föräldrar 

och barn lämnar kommunen. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
15 Skolstorlekens påverkan på elevers skolprestationer och sociala situation i skolan, Carl-Henrik Adolfsson 
Linnéuniversitet 2014 
16 Hela Sverige skall leva”, utförd 2011-2014, Cecilia Andersson 
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3. Sammanställning lärarenkät i Sandvikens kommun (Bilaga 3) 
Det står klart att en majoritet av dem som svarat är kritiska till förslaget om skolbyar och att många 

av de tillfrågade inte kan tänka sig att fortsätta sitt nuvarande arbete i nuvarande roll om skolbyar 

blir verklighet. Undersökningen som sådan har nått en stor mängd människor varav 13% svarat och 

deltagit i undersökningen.  

Totalt 221 personer har svarat på undersökningen. Av dessa har 116 stycken lämnat skriftliga 

kommentarer och 22 stycken har frivilligt lämnat sin e-postadress för att kunna stötta med råd och 

synpunkter i skapandet av en alternativ skolhusplan. Av 221 som svarat på undersökningen är 31% 

väl insatta i skolhusplanen 2030. 63% känner till Skolhusplanen medan 2% menar att de aldrig hört 

talas om skolhusplan 2030.  

56% av dem som svarat är starkt kritiska till nedläggning av skolor till förmån för skolbyar med 

storskolor. 18% är ganska kritiska, och i undersökningen är 10% mycket positiva till skolbyar medan 

11% är ganska positiva.  

56% av de tillfrågade kan inte tänka sig att arbeta på en storskola eller i en skolby medan 27% kan 

tänka sig att arbeta i en skolby om förslaget går igenom. 16% svarar att de inte vet hur de skulle ställa 

sig till att arbeta i en skolby.  

68% tror inte att det blir lättare att rekrytera personal till en skolby/storskola medan 18% tror att det 

blir lättare. 14% har ingen åsikt i frågan. 53% tror att det kollegiala utbytet inte påverkas av en stor 

skola medan 26% tror att utbytet ökar och 19% tror att utbytet minskar.  

Syftet med undersökningen är att undersöka om den personal som idag arbetar med barn och 

ungdomar inom skola och barnomsorg i Sandvikens kommun delar uppfattning med SSS 2030. 

Uppfattningen är att förslaget kan ha stora negativa effekter för barnen i kommunen. Det är tydligt 

att personal inom skola och barnomsorg känner till Skolhusplanen 2030 samt att en stor del, 31%, är 

väl insatta. Detta tyder på ett stort intresse för vad som ska hända med den arbetsplats personalen 

arbetar på.  

En av kärnpunkterna i Skolhusplan 2030 är skapandet av skolbyar/storskolor vilket kan få påverkan 

på antalet skolor i kommunen, där nedläggning av skolor kan bli en effekt av en skolby. Till detta är 

majoriteten, 56% av de tillfrågade mycket kritiska och 10% är mycket positiva. Det är tydligt att 

frågan om skolbyar och storskolor är av stort intresse då hela 56%, av de tillfrågade inte kan tänka sig 

att arbeta inom en skolby.  

Om resultatet av undersökningen spelar ut på det sättet vid ett beslut om skolby innebär det att en 

stor del av kommunens personal inom skola och barnomsorg kan söka annat arbete. En ännu större 

majoritet, 68%, tror inte att en skolby lättare lockar ny personal. Det kollegiala utbytet ser många 

som inte kopplat till skolans storlek men det finns röster i de fria kommentarerna som menar att 

utbytet inte heller ökar enbart tack vare en stor skola. 
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3.1 Anonym deltagares egna ord 
”Att slå ihop skolor är inte lösningen på någonting. För att lösa problemen bör läraryrket bli ett mer 

attraktivt yrke att utbilda sig inom, bättre arbetsförhållanden och högre lön, till exempel. Det behövs 

fler MINDRE skolor för att varje enskild elev ska få en trygghet och få känna sig sedd.” 

”Jag känner mig ganska erfaren av livets många toppar och dalar. Både när det gäller skolvärlden och 

världen utanför. Jag vet att människan vill komma framåt – det är en stark drivkraft inom oss – 

många studier visar också att motgångar gör människor starkare, medan brist på motgångar gör oss 

svagare. Alltför svåra motgångar är naturligtvis inte bra. Här behövs en trygg tillvaro. Vad har då 

detta med storskola att göra? Jag anser att: Det är lättare att fånga upp barn/elever som befinner sig 

i svåra ”lägen” i livet (här kan listan göras lång) på en mindre skola än på en stor skola Trygghet är 

viktigare än kunskapskrav, finns trygghet från början kommer oftast resten av sig själv. Föräldrar har 

större chans att engagera sig i en mindre skola än i en större Barn känner större trygghet i mindre 

”områden” än i större ”områden”. Man ska satsa på att bygga mindre skolor/rusta gamla Det är 

lättare att rekrytera lärare till en mindre ”enhet” än till en större ”enhet” 

”I en stor skola försvinner vi-känslan och leder till att elever inte utvecklas och ger rättvisa 

möjligheter att skapa förtroendefulla relationer mellan elev /elev och elev och lärare. Det är när våra 

elever känner att de är viktiga och sedda av kamrater och av oss lärare som det kan byggas upp ett 

"förstående tänk" att vilja göra sitt bästa och att hitta motivation och lust till kunskap. Då sker en 

kunskapsutveckling hos individen.” 

”Jag ser att skolhusplanen är negativ. Ökade grupper på barn och ökade kontakter och relationer ser 

jag redan i förskolan påverkar barnen negativt. Barn mår bra av anknytning, och att ha flera vuxna 

och flera barn runt om sig skapar oro och utanförskap. Vem ser mig? Vem känner mig? 

”Det positiva är att kommunen försöker ta tag i problemet med segregation, jag tror dock inte att en 

storskola nödvändigtvis är lösningen då mindre skolor har lika bra eller bättre förutsättningar att 

arbeta med integration bara det finns en någorlunda jämn fördelning (som jag tror kan åstadkommas 

på andra vis). Min egen erfarenhet som lärare är att större skolenheter leder till en sämre 

sammanhållning både i personal och elevgrupper, men det är i högsta grad även beroende på hur 

mycket ledningen satsat på att arbeta med detta samt om/hur personalen är villig att jobba med 

detta. Jag upplever miljön på större skolenheter som mer otrygga och stressiga. Jag är även orolig 

över att det blir stora barngrupper, samt att elever med NPF-diagnoser kommer få det mycket 

kämpigare i den här typen av skolorganisation. Jag tycker det största problemet med skolhusplanen 

är risken för ökad belastning och sämre arbetsmiljö både hos personal och elever. 

”Jag har arbetat på två av Gävles största skolor i många år men sökt mig till Sandviken för att arbeta 

på en mindre skola. Jag upplever att jag kommer mina elever, kollegor och elevernas vårdnadshavare 

betydligt närmare än på en stor skola. På en mindre skola hjälper lärare varandra mer och jag 

upplever att fler tar ansvar. På en större skola håller lärare sig på "sin kammare" och ingen tar riktigt 

ansvar för saker och ting eftersom det blir för många inblandade. På en mindre skola har jag 

möjligheten att se alla mina elever i alla situationer, jag har en greppbar överblick. Jag finns här för 

dem hela tiden, det är en enorm trygghet för eleverna. Jag tror att det är lättare att integrera elever 

med en annan kulturell bakgrund på en mindre skola än på en större. Det blir helt andra möjligheter 

på en liten skola och det skulle inte bli grupperingar med "vi och de" på samma sätt som det idag är 

på större skolor. Om detta förslag blir verklighet kommer jag som lärare att söka mig härifrån.” 
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4. Grundskolor/Förskolor i Sandvikens kommun 
 

4.1 Fakta om grundskolor  
Statistiken nedan baseras på Skolkollen.se 2019 som bygger på statistik från Skolverket och SCB. 

Sandviken 

Björksätraskolan  F-9 625 elever 61,6% lärarbehörighet 

Jernvallsskolan  F-6, F-9  474 elever  71,6% lärarbehörighet 

Murgårdsskolan  F-9 625 elever 52,6% lärarbehörighet 

Norrsätraskolan  F-9 482 elever 55,7% lärarbehörighet 

Sätra skola   F-6 191 elever 80% lärarbehörighet 

Vallhovskolan   F-6 296 elever 82% lärarbehörighet 

Västanbyns skola  F-6 300 elever  

 

Övriga  

Alsjöskolan, Åshammar  F-3  42 elever  89,8% lärarbehörighet  

Gullhedskolan, Järbo  F-6 186 elever 52,1% lärarbehörighet 

Hedängskolan, Storvik   F-6, 7-9  479 elever  41,9% lärarbehörighet 

Jäderfors skola, Jäderfors   F-6  47 elever  85,5% lärarbehörighet 

Kungsgårdens skola, Kungsgården  F-5 126 elever 76,9% lärarbehörighet 

Årsunda kyrkskola, Årsunda   F-6 150 elever 

Österfärnebo skola, Österfärnebo  F-6, 7-9  66 elever 

Hammarbyskolan, Hammarby  F-6 26 elever  57,6% lärarbehörighet 

 

4.2 Fakta övriga skolor 
Bessemerskolan Gymnasieskola Gym  833 + 220 elever 86,8% lärarbehörighet 

CVL, Särskola samt Träningsskola 

 

4.3 Fakta om förskolor 28st 
Statistiken nedan baseras på Skolkollen.se 2019 som bygger på statistik från Skolverket och SCB. 

Sandviken 

Björkparkens förskola 38 barn  2 avdelningar  50% behörig personal 

Blåsippans förskola  64 barn  4 avdelningar  90% behörig personal 
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Brukets förskola 53 barn  4 avdelningar 51,4% behörig personal 

Dag och Natt förskola 42 barn  2 avdelningar  37,1% behörig personal 

Fäbogårdens förskola 81 barn  4 avdelningar  73,6% behörig personal 

Jernvallens förskola  58 barn  3 avdelningar  73,1% behörig personal 

Flygande draken 119 barn  7 avdelningar 31,6% behörig personal 

Kyrkåsens förskola 76 barn  5 avdelningar  44,3% behörig personal 

Norrsätra förskola 45 barn  2 avdelningar  55,9% behörig personal 

Nävergårdens förskola 76 barn  4 avdelningar  77,2% behörig personal 

Pinnhagens förskola  76 barn  4 avdelningar  61,5% behörig personal 

Sandbacka förskola 70 barn  4 avdelningar 37,5% behörig personal 

Smassens förskola 156 barn  9 avdelningar  56,6% behörig personal 

Smultronbackens förskola 54 barn  4 avdelningar 79,7% behörig personal 

Takläggarens förskola 79 barn  4 avdelningar  21,8% behörig personal 

Tallbacksgårdens förskola 43 barn  3 avdelningar  28,6% behörig personal 

Västanbyns förskola  77 barn  4 avdelningar  57,1% behörig personal 

Sätralinjens förskola 152 barn  10 avdelningar 36% behörig personal 

Solgårdens förskola Sandviken  nyöppnad under hösten 2020 

 

Övriga 

Bullerbyns förskola Storvik 124 barn  7 avdelningar  36,4% behörig personal 

Gullhendens förskola Järbo  110 barn  6 avdelningar  74,5% behörig personal 

Trollflöjtens förskola  Hammarby 15 barn  1 avdelning  66,7% behörig personal 

Trollgårdens förskola  Årsunda  29 barn  3 avdelningar  36,7% behörig personal 

Årsunda förskola  Årsunda  50 barn  3 avdelningar  58,8% behörig personal 

Åshammars förskola Åshammar 43 barn  3 avdelningar  62,5% behörig personal 

Kungsgårdens förskola Kungsgården  85 barn  5 avdelningar 52,1% behörig personal 

Paviljongens förskola Österfärnebo 51 barn  3 avdelningar  65,8% behörig personal 

Svarvarens förskola Sandviken 43 barn  2 avdelningar stängd 
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5. Förslag skolor och förskolor SSS2030 
27 förskolor (varav 1 förskola är nybyggd i Sandviken) samt 15 grundskolor, särskola, träningsskola, 

CVL och Bessemerskolan. 

 

5.1 Grundskolor 
Enligt statistiken i skolhusplanen 2030 ska Sandvikens elevantal öka med ca 500 elever fram till 2030. 

Delas denna siffra på alla 15 skolor som finns idag så blir det ca 33 elever som behöver ökas på varje 

skola. Räknas bara de sju centrala skolorna i Sandviken så blir det i snitt 71 elever som behöver ökas 

på varje skola och det förutsätter att alla skolor finns kvar. 

I förslaget kommer Murgårdsskolan göras om till CVL samt skola F-6. Hemkunskapssalarna, 

slöjdsalarna samt gymnastiksalarna ska finnas kvar så att elever som inte har möjlighet att ha sådan 

undervisning på sin respektive skola ska, precis som idag, kunna åka till Murgårdskolan. 

Murgårdskolan är även tillräckligt stor för att möta den tillväxt CVL står inför.  

 Olsbacka skola, nu CVL, görs om till F-6 anpassas till ca 400 elever 

 Ett nytt högstadium 7-9 med 700 elever byggs i stadsparken 

 Västanbys skola F-6 (300) 350 elever, samt en mindre idrottshall förslagsvis i närheten av 

fotbollsplanen 

 Vallhovskolan F-6 (300) 370 elever 

 Jernvallsskolan F-6 (470 F-9) 400 elever 

 Norrsätraskolan 7-9 (480) anpassas till 744 elever 

 Björksätraskolan F-6 (625) anpassas till 400 elever samt särskola F-10 60 st. och 

träningsskola 20 st. 

 Murgården F-6 anpassas till 200 elever  

 Sätraskolan F-6 190 elever 

Totalt antal elever F-6 2450st (enligt skolhusplan 2030 måste det finnas plats för F-6 2449st) 

Totalt antal elever 7-9 1477st (enligt skolhusplan 2030 måste det finnas plats för 7-9 1477st) 

För att kunna öka samarbete och kunskapsutbyte på de mindre skolorna i ytterområdena ska det 

satsas på digitalisering. Skolorna ska kunna ha undervisning, lärarmöten samt 

diskussioner/gruppuppgifter med elever på annan skola. I dessa skolor ska det även finnas förste 

lärare samt en gemensam vikariepool. Denna digitalisering kan även implementeras på de större 

skolorna för att få ett bättre kunskaps- och förbättringsutbyte mellan skolor. Elever i de större 

skolorna kan även ha undervisning, diskussioner och gruppuppgifter med andra skolor inom 

Sandvikens kommun. Tekniken finns redan idag för detta samt förbättras för varje år. 
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Oförändrat antal elever i skolorna nedan 

Jäderfors skola, Jäderfors   F-6  47 elever 

Alsjöskolan, Åshammar   F-6  90 elever 

Gullhedskolan, Järbo   F-6 186 elever 

Hedängskolan, Storvik   F-6, 7-9  479 elever 

Kungsgårdens skola, Kungsgården  F-5 126 elever 

Årsunda kyrkskola, Årsunda   F-6 150 elever 

Österfärnebo skola, Österfärnebo  F-6, 7-9 66 elever 

7-9 öppnas upp igen 

Hammarbyskolan, Hammarby  F-6 26 elever 

   öppnas upp igen 

5.2 Förskolor 
Alla 28 förskolor ska totalt öka med 500 barn vilket blir en ökning på ca 20 barn per förskola. Räknas 

bara de 18 centrala förskolorna i Sandviken blir det i snitt 28 st barn som behöver ökas på varje 

förskola och det förutsätter att alla skolor finns kvar. 

Anpassning av 18 förskolor till 28 elever extra per förskola samt rusta upp de övriga. 

En ny förskola för 100 barn byggs i stadsparken. 

Jäderfors förskola öppnas upp igen och rustas. 
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6. Ekonomi 

6.1 Snittkostnader enligt bilaga 1 
Utbyggnad för att anpassa till fler elever  32 miljoner 

Större utbyggnad för att anpassa till fler elever samt rust  140 miljoner 

Rusta befintliga skolor    15 miljoner 

Rust av befintlig gymnastikhall   10 miljoner 

Bygga ny gymnastikhall (mindre)   30 miljoner 

 

6.2 Investering i skolor och förskolor  
Bessemerskolan    130 miljoner 

Rust av Västanbyns förskola    25 miljoner 

Rust av Jäderfors förskola    32 miljoner 

Flytt av CVL till Murgårdskolan samt F-6  32 miljoner 

Bygge av ny skola 7-9    150 miljoner 

Bygge av ny förskola    100 miljoner  

Olsbacka skolan F-6 anpassning till grundskola 32 miljoner 

Tillbyggnad Västanbyns skola F-6 + mindre gymnastiksal  70 miljoner 

Vallhovskolan F-6    32 miljoner 

Jernvallsskolan F-6    32 miljoner 

Norrsätra skolan 7-9   70 miljoner 

Björksätraskolan F-6 + Särskola F-10 och Träningsskola  32 miljoner 

Digitalisering för mindre skolor i ytterområden 10 miljoner 

Upprustning av de övriga 9 skolorna   135 miljoner 

    (Snitt 15 miljoner per skola) 

Upprustning av de övriga 8 förskolorna  120 miljoner 

    (Snitt 15 miljoner per skola) 

Utöka 18 förskolor med 28 elever per förskola 576 miljoner 

    (Snitt 32 miljoner per skola) 

Total summa på 1 578 miljoner fram till 2031 med start 2021  

Genomsnittligt kassaflöde 2021-2031: ca 157 mkr/år 

Det finns en hel del investeringar som inte är akuta och kan skjutas 10-20 år framåt. 

Samt alla skolor behöver inte göra en upprustning för 15 miljoner. 
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6.3 Sandvikens resultatutveckling 

 

 

6.4 Genomförande och ekonomisk plan 

 

I rådande situation när resultat och andel skatter och bidrag har en avvikande trend gäller det att inte 

investera i allt för stor takt. SSS2030 sätter en lägre och betydlig säkrare investeringstakt dels att 

investeringarna från 2028-2030 kan spridas ut på fler år. 
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6.4.1 Enligt skolhusplanen 2030 
 

2021 40mkr 

2022 220mkr 

2023 266mkr 

2024 333mkr 

2025 310mkr  

2026 220mkr 

2027 120mkr 

2028 115mkr 

2029 120mkr 

2030 140mkr 

2031 200mkr 

 

Genomsnitt ca 200mkr/år 

 

6.4.2 Enligt SSS2030 
 

2021-2022 112mkr (Norrsätra 7-9, Björksätra F-6 samt digitalisering) 

2023 217mkr ( Flytt av CVL till Murgården , anpassa Murgården F-6, Olsbacka, Vallhovskolan 

samt Jernvallsskolan till F-6, samt rust av vänstanbyns förskola, samt anpassa 2st 

förskolor för fler antal barn) 

2024 250mkr (Bygge av ny förskola och skola 7-9) 

2025 225mkr (Bessemer, Jäderfors förskola, anpassning av 4st förskolor) 

2026 263mkr (Bessemer, Västanbyn skola F-6 samt anpassning av 4st förskolor) 

2027 256mkr (Anpassning av 8 förskolor, görs vid behov) 

2028-2031  255mkr (Upprustning av övriga skolor och förskolor, görs vid behov) 

 

Genomsnitt ca 157mkr mellan 2021-2031 

Genomsnitt ca 213mkr mellan 2021-2026  
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6.5 Förslag på finansiering 
 Söka bidrag från staten, Bilaga 2 (Kommuner som har höga lokalkostnader, till följd av 

nybyggnationer eller renoveringar, ska alltså inte behöva betala de fristående 

skolhuvudmännen samma ersättning. Istället ska ersättningen motsvara deras lägre faktiska 

kostnader). 

 Göranssonska fonden för digitaliseringsutrustning till skolor. 

 Belåning.  

 Höja skatten per invånare med 1 enhet, den kommunala skatten har inte blivit höjd på 10 år. 

 Annan aktör bygger / kommunen hyr. 

 Försäljningar av tomma lokaler som inte är skola och förskola. 
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7. Skolhusplanen 2030 fem krav 
 Öka antal barn och elever 

 Bryta segregationen 

 Att skapa likvärdig skola 

 Tekniks status och lämplighet som skollokal 

 Ekonomi 

  

Skolan, lärande, utbildningsnivå, utbildningskultur är en viktig del av samhällsutvecklingen. Det är 

viktigt med helhetssyn och långsiktigt perspektiv. 

 

1 kap 4 § skollagen: 

 Främja utveckling och lärande 

 Demokratiska värderingar 

 Att lyfta barn och elever så långt som möjligt 

 Uppväga skillnader i förutsättningar 

 Aktiva, kreativa och kompetenta och ansvarstagande individer och medborgare 

Syftet med utbildningen inom skolväsendet enligt skollagen 4 § 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper 

och värden. Den ska främja all barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 

Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

I utbildningen ska hänsyn tas till barn och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och 

stimulans så att de kan utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i 

barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga 

personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 

medborgare. 

 

7.1 Vad säger forskningen enligt skolhusplan 2030? 
Vilka faktorer är mest betydelsefulla för att barn ska lyckas i skolan? 

 Strukturella faktorer såsom socioekonomisk bakgrund, elevens kön samt föräldrarnas 

utbildning har avgörande betydelse för barns och ungdomars lärande och framtidsutsikter. 

 Men när det gäller hur väl en elev kommer lyckas i skolan är lärarnas undervisningsstrategier 

och förhållningsätt gentemot elever ännu viktigare. 

 Baseras på forskningsöversikt av mer än 50 000 studier med 80 miljoner deltagande elever. 

(Hattie, John. ”Synligt lärande för lärare”. Stockholm: Natur och kultur 2012) 
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Punktlista för vad som ger en bra skola enligt Hattie, John 

 Det läraren, vet, kan och gör är en av de starkaste påverkansfaktorerna på lärande. 

 Lärare behöver vara instruktiva, påverkande, omhändertagande, aktiva och visa ett 

passionerat engagemang i undervisning och lärande. 

 Lärare behöver vara medvetna om vad varje elev tänker och kan för att skapa meningsfulla 

erfarenheter i ljuset av detta, samt själv ha god kunskap inom sitt ämne för att kunna erbjuda 

meningsfull återkoppling till stöd för elevens progression. 

 Lärare behöver kunna lärandemålen och kriterierna för måluppfyllelse för sina lektioner och 

veta hur bra de når dessa kriterier för alla sina elever, samt veta vad som är nästa steg, i 

ljuset av skillnaden mellan elevernas nuvarande kunskap och kriterierna för måluppfyllelse. 

 Lärare behöver röra sig från de enskilda idéerna till mångfalden av idéer, relatera till dessa 

och sedan erbjuda dem så att eleverna konstruerar och rekonstruerar kunskap och idéer. Det 

är inte kunskapen eller idéerna, utan elevernas konstruktion av denna kunskap och dess 

idéer som är de kritiska. 

 Skolledare och lärare behöver skapa skolor, personalrum och klassrumsmiljöer där misstag 

välkomnas som en möjlighet för lärande, där förkastad felaktig kunskap och förståelse är 

välkommen och där deltagarna kan känna trygghet i att lära och lära igen och utforska 

kunskap och förståelse.  

 

7.2 Livsvillkor i Sandvikens kommun enligt skolhusplan 2030 
Tydliga mål för att: 

 Fler ungdomar uppnår behörighet till gymnasiet och får gymnasieexamen 

 Fler medborgare ges förutsättning till utbildning och arbete 

 Fler barn växer upp i hushåll med god ekonomi 

 

7.3 Likvärdig skola enligt skolhusplan 2030 
Läroplanen: 

De värden som skolan ska gestalta och förmedla: 

 Människolivets okränkbarhet 

 Individens frihet och integritet 

 Alla människors lika värde 

 Jämställdhet 

 Solidaritet mellan människor 

Diskrimineringslagen: 

Bestämmelser för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter inom 

utbildningsområdet oavsett: 

 Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck 

 Etnisk tillhörighet 

 Religion eller annan trosuppfattning 

 Funktionsnedsättning 

 Sexuell läggning 

 Ålder 
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Barnkonventionen: 

 Beskriver att alla barn har samma rättigheter och lika värde. 

 Ingen får diskrimineras. 

 Framtidens skola är en garant för demokratins bevarande och människors lika värde. 

 

Likvärdig utbildning enligt skollagen 

 Lika tillgång till utbildning. Oberoende av geografisk hemvist eller sociala och ekonomiska 

förhållanden. 

 Lika kvalitet på utbildningen. Inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett i landet. 

 Utbildningen ska vara kompetensbaserande. Hänsyn ska tas till barns och elevers olika 

behov. De ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. Strävan efter 

att väga upp skillnader i förutsättningar. 

 

Läroplanen Lgr 11 

 Undervisning ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Främja deras lärande 

och kunskapsutveckling med utgångspunkt i bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper. 

 En likvärdig skola innebär inte att undervisningen ska formas på samma sätt överallt eller att 

skolans resurser ska delas lika. Hänsyn ska tas till olika förutsättningar och behov. Därför 

finns olika vägar att nå ändamålet. Ett särskilt ansvar för elever som av olika anledningar har 

svårt att nå målen för utbildningen. 

 

En mer likvärdig skola 

Minska skolsegregation och förbättrad resurstilldelning – SOU 2020:28 

 Likvärdig utbildning inom varje skolform oavsett var i landet den anordnas. 

 Kvaliteten i verksamheten ska alltid vara så hög att målen kan uppnås oavsett var 

verksamheten bedrivs och oavsett huvudman. 

 Internationellt är den svenska skolan som helhet relativt likvärdig. 

 I det kompensatoriska uppdraget och att uppväga elevers socioekonomiska förutsättningar 

är den svenska skolan medelmåttig. 

 En viktig förklaring till den ökande skolsegregationen är den allt större boendesegregationen 

men skolvalet och den ökande antal elever i fristående skolor har bidragit till utvecklingen.  

 Sett ur skolans hela uppdrag är allsidigt sammansatta skolor och klasser väsentligt. Skolans 

funktion kan beskrivas i termer av kvalifikation för arbetsliv och för ett aktivt samhällsliv, 

socialisation och personlig utveckling. 

 Allsidigt sammansatta skolor och klasser ger goda möjligheter för alla elevers utveckling i 

samtliga avseenden och stärker skolans demokratiska roll som mötesplats. 

 Utredningen föreslår därför i kapitel 4 att skollagen ska ställa krav på huvudmän aktivt verkar 

för en allsidig social sammansättning av elever på sina skolverksamheter. Rektorer ska också 

inom givna ramar ha ett ansvar för att verka för en allsidig social sammansättning av 

undervisningsgrupper. 



Framtidens små skolor och förskolor i Sandvikens kommun – SSS 2030 24/55 

 

Skolverkets rapport 467 – 2018 

Analyser – familjebakgrundens betydelse för skolresultaten och skillnader mellan skolor 

 Familjebakgrundens betydelse för skolresultaten 

o Föräldrarnas utbildningsnivå 

o Föräldrarnas inkomster 

 Skolornas elevsammansättning – skolsegregation 

o ökad skolsegregation utifrån både socioekonomisk bakgrund och migrationsgrund 

1998-2016. 

 Resultatskillnader mellan skolor 

o den s.k. mellanskolsvariationen har nästan fördubblats under perioden 

o Utmärkt undervisning: Framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning. 

 Enligt svensk forskning behöver skolan vara kompensatorisk för att elever med annan etnisk 

bakgrund ska nå samma skolframgångar som etniska svenska elever. 

 För att den kompensatoriska ansatsen ska vara framgångsrik finns ett tröskelvärde där 

flerspråkiga elever inte bör överstiga 40% av undervisningsgruppen. (Håkan & Sundberg) 

 

Att lyckas i skolan enligt Skolverket 

Essungamodellen 

 Positiva förväntningar på eleverna 

 Hög uttryckt ambitionsnivå bland personal och elever, högre än godkända betyg. 

 Undervisning med tydligt uttryckta mål och kriterier 

 Tydlig struktur på lektioner 

 Reducerande av praktiska hinder, till exempel att extra material tillhandahålls. 

 Tydlig auktoritetsroll intas av lärare 

 Kontakt med elever och noga kontroll med uppföljning vid frånvaro 

 Läxhjälp två eftermiddagar i veckan 

 Lovundervisning vid samtliga lov 

 Rik variation av undervisningsmetoder av aktivt lärande 

 Närmare samarbete med bland annat socialtjänst och fritidsverksamhet 

 

  



Framtidens små skolor och förskolor i Sandvikens kommun – SSS 2030 25/55 

Framgångsfaktorer enligt Skolutvecklingsprogram för Sandvikens kommun 2021-2025 

 Lika behandling 

 Motivation 

 Trygghet och studiero 

 Hållbarhet 

 Elevhälsa, extra anpassning, särskilt stöd 

 Digitalisering 

 Rekrytering-attraktionskraft 

 Systematiskt kvalitetsarbete 

 

7.4 Teknisk status och lämplighet som skollokal 
Verksamhetsperspektiv 

 Lämplighet som skollokal = anpassning till verksamhetens krav 

o Ingen skola eller förskola bedöms idag vara i behov av att avvecklas pga. olämpliga 

lokaler. 

o Ny läroplan för skolan 1994 

 

 Driftkostnader 

o Äldre enheter kostar mer i drift oavsett uppgradering 
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8. Innehåll i kommunens förstudie till Skolhusplan 2030 
Lämplighet 

 Helhetsperspektiv 

 Översiktsplanens intentioner 

 Nationella riktlinjer 

 Övergripande strukturer 

 Kulturmiljövärden 

 

Förutsättningar 

 Platsens förutsättningar 

 Topografi 

 Buller 

 Trafik 

 Tillgänglighet 

 Dagvatten 

 Säkra skolvägar osv 

 

Kapacitet 

 Verksamhetens behov 

 Friytor 

 Befintlig struktur 

 Möjligheter och risker 

 

Lokaliseringsförslag 

Framtagande av skisser utifrån förutsättningar och kapacitet, t.ex. strukturskiss, funktionsprogram, 

volymstudier, värdebärare 

 

Genomförbarhet 

Sammanfattande bedömning av risker och möjligheter. Underlag till detaljplanen. Utredningsbehov, 

tidplan och budget. 
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9. Analys av Skolhusplanen 2030 huvudförslag samt mot SSS2030 

förslag 
 

9.1 Nordvästra området 
 

 

 

 

9.2 Nordöstra område 

 

 

 

 

 

Skolhusplan 2030

Antal 

elever Kapaciet

Likvärdig 

skola Inkludering

Lokalernas 

status

Ekonomi 

invenstering

Ekonomi 

drift Trygghet  Hälsa

Värnar hela 

kommunen Kommentar

Norrsätraskolan F-9 1124 Totalt stor investering

Särskolan F-10 60 Påverkar elevers hälsa och trygghet enligt 

Träningsskola 30

forskning. Tar ej hänsyn till hela kommunens 

behov samt vikten av närhet till skolan i de lägre 

åldrarna F-6.

Enligt forskningen blir inte segregationen och 

likvärdigheten med automatik bättre

SSS2030 motförslag

Antal 

elever Kapaciet

Likvärdig 

skola Inkludering

Lokalernas 

status

Ekonomi 

invenstering

Ekonomi 

drift Trygghet  Hälsa

Värnar hela 

kommunen Kommentar

Vallhovskolan F-6 370 Mindre investering

Norrsätra skolan 7-9 700 Bra för elevers hälsa och trygghet enligt

forskning. 

Värnar om att hela kommunen ska leva och ha 

rätt till likvärdig skola

som är anpassad för alla barns och deras 

behov. Nära till skolor i de lägre åldrarna F-6.

Enligt kommun en större driftkostnad

Skolhusplan 2030

Antal 

elever Kapaciet

Likvärdig 

skola Inkludering

Lokalernas 

status

Ekonomi 

invenstering

Ekonomi 

drift Trygghet  Hälsa

Värnar hela 

kommunen Kommentar

Murgårdskolan F-9 1405 Många elever ej 30m2/elev utemiljö

  Totalt stor investering

  Påverkar elevers hälsa och trygghet enligt 

forskning. Tar ej hänsyn till hela kommunens 

behov samt vikten av närhet 

till skolor i de lägre åldrarna F-6.

Enligt forskningen blir inte segregationen och 

likvärdigheten med automatik bättre

SSS2030 motförslag

Antal 

elever Kapaciet

Likvärdig 

skola Inkludering

Lokalernas 

status

Ekonomi 

invenstering

Ekonomi 

drift Trygghet  Hälsa

Värnar hela 

kommunen Kommentar

Murgårdskolan F-6 200 Bra utemiljö samt mindre investering.

Västanbyns skola F-6 350 Bra för elevers hälsa och trygghet enligt

Ny skola 7-9 700

Forskning. Enligt kommunen en högre 

driftkostnad

Olsbacka skolan F-6 400

Värnar om att hela kommunen ska leva samt 

vikten av närhet till skolan och ha rätt till 

likvärdig skola

CVL flyttar in i övrgia delar av Murgårdskolan, 

då får de en plats att växa på 

samt att kunna satsa på utbildning för vuxna 

som är en av grundpelarna för elevers resultat i 

skolan, dvs föräldrarnas utbilningsnivå.
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9.3 Södra området 
 

 

 

 

9.4 Övriga skolor 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Skolhusplan 2030

Antal 

elever Kapaciet

Likvärdig 

skola Inkludering

Lokalernas 

status

Ekonomi 

invenstering

Ekonomi 

drift Trygghet  Hälsa

Värna hela 

kommunen Kommentar

Björksätra F-9 1296 Totalt stor investering

  Påverkar elevers hälsa och trygghet enligt 

  

forskning. Tar ej hänsyn till hela kommunens 

behov samt vikten av närhet till skolan i de lägre 

åldrarna F-6.

Enligt forskningen blir inte segregationen och 

likvärdigheten med automatik bättre

SSS2030

Antal 

elever Kapaciet

Likvärdig 

skola Inkludering

Lokalernas 

status

Ekonomi 

invenstering

Ekonomi 

drift Trygghet  Hälsa

Värna hela 

kommunen Kommentar

Jervallskolan F-6 200 Mindre investering

Björksätra skolan F-6 350 Bra för elevers hälsa och trygghet enligt

Särskolan F-10 60 forskning. 

Träningsskolan 30

Värnar om att hela kommunen ska leva och ha 

rätt till likvärdig skola

Sätraskolan F-9 190

som är anpassad för alla barns och deras 

behov. Nära till skolor i de lägre åldrarna F-6.

Enligt kommunen en större driftkostnad

Övriga  skolor som berörs av 

Skolhusplanen som enligt 

motförslaget ska finnas kvar

Antal 

elever Kapaciet

Likvärdig 

skola Inkludering

Lokalernas 

status

Ekonomi 

invenstering

Ekonomi 

drift Trygghet  Hälsa

Värna hela 

kommunen Kommentar

Hammarbyskolan F-6 26 Mindre investering

Kungsgårdens skola F-6 126 Bra för elevers hälsa och trygghet enligt

Jäderfors skola F-6 60 forskning. 

Österfärnebo skola ( F-6), 7-9 66

Värnar om att hela kommunen ska leva och ha 

rätt till likvärdig skola

Alsjöskolan, Åshammar F-6 90

som är anpassad för alla barns och deras 

behov. Nära till skolor i de lägre åldrarna F-6.

Enligt kommunen en större driftkostnad

Skolor som inte berörs av skolhusplanen

Antal 

elever

Gullhedskolan, Järbo F-6 186

Hedängskolan Storvik F-6, 7-9 479

Årsunda kyrkskolan 150
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10. Sammanfattning 
Detta förslag tar hänsyn till alla barns bästa samt att hela Sandvikens kommun ska leva. Vi har tagit 

hänsyn till forskning som finns om fördelarna för barn och lärare att ha mindre skolor. Vi har skapat 

ett förslag på mindre skolor upp till max ca 400 elever i F-6 och max ca 700 elever i 7-9. Med skolorna 

i de lägre åldrarna, F-6, har prioritet varit att de ligger nära barnens hemvistelse. 

Hur uppfyller det nya förslaget SSS2030 de fem målen i skolhusplanen? 

 Öka antal barn och elever 

 Bryta segregationen 

 Att skapa likvärdig skola 

 Tekniks status och lämplighet som skollokal 

 Ekonomi 

Ökat antal barn och elever 

Enligt förslaget SSS2030 finns det plats på små skolor för de antal barn och elever enligt de statistiska 

nivåerna från Sandvikens kommun. Genom att behålla alla skolor i kommunen samt att bygga en ny 

skola för 7-9 samt en ny förskola i Stadsparkens område. Detta förslag har även gjorts i hänsyn till 

forskning som säger att elever från små skolor tenderar att klara sig bättre i fortsatta studier. Detta 

går i enlighet med de livsvillkor Sandvikens kommun har dvs. att fler ungdomar uppnår behörighet till 

gymnasiet och får gymnasieexamen. 

Bryta segregationen 

Enligt förslaget SSS2030 görs skolområdena om till att antingen ha elever mellan F-6 eller 7-9, 

skolorna kommer även att finns på olika delar inom hela kommunen. Genom att har skolor uppdelat 

på F-6 och 7-9 kommer integrationen bli bättre på skolorna då upptagningsområdena blir delvis 

större men även annorlunda än vad de är idag, exempelvis Olsbacka skolan och Björksätra skolan blir 

förslagsvis F-6.  

Det finns ett förslag som förespråkar att införa en kvot i kommunala skolor där man får undanta fem 

procent av eleverna från närhetsprincipen och istället fördela dem utifrån att man vill ha en 

socioekonomisk balanserad sammansättning. Detta förslag borde Sandvikens kommun arbeta vidare 

på för att kunna få en ännu bättre integration på alla skolor. 

Förslaget SSS2030 tar även hänsyn till forskningen som säger att, på samma sätt som skolstorlekens 

påverkan på elevers skolprestationer, det i synnerhet är hos elevgrupper med utländsk bakgrund 

eller sämre socioekonomisk status som de stora skillnaderna kan uppvisas. Det är dessa elevgrupper 

som är extra känsliga för vilken storlek det är på skolan och också de som i första hand verkar gynnas 

av att gå på en mindre skola. Forskning visar även att dessa elever som går i små skolor klarar sig 

mycket bättre i standardiserade test, än sina jämnåriga i stora skolor.  

Enligt Sandvikens kommun är en viktig förklaring till den ökande skolsegregationen den allt större 

boendesegregationen, skolvalet och det ökande antalet elever i fristående skolor. Fristående skolor 

tas inte upp här då detta inte är aktuellt i Sandvikens kommun.  För att få en skola där segregationen 

är i topp i Sverige hjälper det inte hur mycket vi stökar om med skolorna. Det hjälper, men den 

största utmaningen är fortfarande boendesegregationen. Löser kommunen denna ur ett långsiktigt 

perspektiv kommer Sandvikens kommuns skolor att ligga i topp när det gäller att bryta 

segregationen.  
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Att skapa en likvärdig skola 

Förslaget SSS2030 tar fram ett förslag på en likvärdig skola där ALLA barn och elever har tillgång till 

en trygg och utvecklande skola. Alla barn och elever i de lägre åldrarna, F-6, har närhet till sin skola 

och behöver inte sitta på en buss medan andra barn går på sin fritidsaktivitet. Förslaget tar hänsyn till 

alla barns och elevers förutsättningar samt att lärare ska få goda förutsättningar att se varje barns 

och elevers behov och utvecklingsmöjligheter. 

Enligt skollagen 4§ ska utbildningen främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en 

livslång lust att lära. 

I utbildningen ska även hänsyn tas till barn och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och 

stimulans så att de kan utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i 

barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.  

Beslutsfattare och utbildare påstår ofta att större skolor kan erbjuda ett bredare kursutbud. De 

påstår att mindre skolor, med ett mer begränsat utbud, inte kan erbjuda eleverna tillgång till den 

kunskap och de färdigheter som behövs för att lyckas inom högre utbildning och på arbetsplatsen. 

Ändå visar forskningen att detta sällan är fallet. Dessutom kan den alltmer utbredda användningen 

av distansinlärning och andra teknologier minska eventuella ojämlikheter i fråga om utbud. 

Tekniks status och lämplighet som skollokal  

Om vi ska börja med status om lämplighet av skollokaler är det, enligt Sandvikens kommun, ingen 

skola eller förskola som i dagsläget behöver avvecklas pga. olämpliga lokaler. I förslaget räknas det 

med en viss upprustning av befintliga skolor och förskolor för att dels kunna anpassas till den 

teknologi som finns idag. Förslaget som är framtaget är för att kunna öka samarbetet och 

kunskapsutbytet på de mindre skolorna. Även de större skolorna kan ha ett utbyte av ökat samarbete 

med andra skolor inom kommunen. Genom satsningen på digitalisering kommer skolorna kunna ha 

undervisning, lärarmöten samt diskussionen/gruppgifter med t.ex. elever från en annan skola. Skapa 

det stora i det lilla. 

Lärarna som är ensamma i sitt ämne på en mindre skola kan exempelvis skapa forumgrupper med 

andra lärare i hela landet och på så sätt utbyta idéer och förbättringar. Detta uppfyller ett önskemål 

som Skolhusplanen har angående lärare. Dvs. lärare behöver röra sig från de enskilda idéerna till 

mångfalden av idéer 

Ekonomi  

Är alltid den större skolan mer kostnadseffektiv än den mindre skolan? Det finns motstridiga resultat. 

Ändå problematiseras det förgivettagande som många gånger återfinns i debatten att den större 

skolan är mer kostnadseffektiv. Istället verkar en rimligare inställning vara att ”det beror på”. 

I det nya förslaget SSS2030 kan slutsatsen dras att det kommer att bli billigare att rusta och bygga ut 

befintliga skolor än att bygga tre Storskolor/Skolbyar. I denna beräkning är även rustning av 

Bessemerskolan, CVL samt alla förskolor medräknade.   
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Vad vi kommer att behöva skära ner på om den dåliga ekonomi vi har idag förvärras med vansinniga 
investeringar och brist på insikt hur förändringar påverkar ekonomin långsiktigt.  
 
Om fler flyttar ifrån kommun än vad som flyttar in, hur ska handeln överleva? Kommer det finnas 
butiker i det centrum vi lagt så mycket pengar på. Restauranger och pubar? 
Man kan tycka att huspriserna är en detalj i sammanhanget men vad händer när huspriser sjunker 
drastiskt, hur påverkas ekonomin för de som bor där och vad händer när mindre pengar är i omlopp i 
kommun? 
 
De som vill se större skolenheter använder argument som att det är svårt att få behöriga lärare till 
små skolor, den lilla skolan kostar mer och att elever i små skolor inte utvecklar sina sociala 
förmågor. Från forskningen kan man läsa det motsatta. Väldigt ofta beläggs småskolor med 
kostnader enligt schablonsiffror. I riktiga pengar kostar de här byggnaderna väldigt lite för 
kommunen och skattebetalarna, tjänstemännen missar att ta i beaktande bland annat kostnader för 
skolskjuts, ombyggnation, överblivna lokaler samt intäkter om föräldrar och barn lämnar kommunen. 
 
 
Slutord  

När beslut fattas om skolan tas sällan barnperspektivet eller långtgående konsekvenser med i 

beräkningarna. De som vill se större skolenheter använder argument som att det är svårt att få 

behöriga lärare till små skolor, den lilla skolan kostar mer och att elever i små skolor inte utvecklar 

sina sociala förmågor. Argumenten för sammanslagning till större skolor är ofta bristfälliga. Forskning 

kan utan vidare visa det motsatta. (En undersökning gjord i Sverige på 13 skolor om svenska 

småskolor, projektledare Cecilia Andersson (”Hela Sverige skall leva”, utförd 2011-2014)  

Tyvärr är det lika även i detta fall. Tittar man till exempel på förstudierna i Skolhusplanen finns inget 

barnperspektiv eller långtgående konsekvenser med i beräkningarna. Finns heller ingen forskning 

med i underlagen som styrker att de stora skolorna skulle vara bättre. Det finns massor av fakta från 

bland annat Skolinspektionen men detta säger inget om hur detta gäller i en Storskola/Skolby eller i 

mindre skolor. 

Vi vill också ta upp vad skolhusplanen säger om att lyckas med skolan enligt Skolverket och 

Essungamodellen. Vi håller fullständigt med om alla punkter. Dessvärre har även detta inget att göra 

med små eller stora skolor. Detta handlar om styrning, ledarskap och tydlig målsättning. 

Enligt den lärarenkäten SSS2030 har skickat ut står det klart att en majoritet av dem som svarat är 

kritiska till förslaget om skolbyar och att många av de tillfrågade inte kan tänka sig att fortsätta sitt 

nuvarande arbete i nuvarande roll om skolbyar blir verklighet. Vad händer då med lärares och elevers 
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arbetsmiljö? Hur går det då med rekryteringen av behöriga lärare? Detta är något som måste på alvar 

undersökas innan Sandvikens kommun börjar bygga storskolor/skolbyar. 

Sammanfattningsvis finns det mer forskning om varför det är bättre med mindre skolor än den 

större. Nedan kommer några exempel. 

Enligt forskningen tenderar elever från små skolor att klara sig bättre i fortsatta studier. Den 

pedagogiska flexibiliteten i den lilla skolan är oftast av större vikt än den stora skolans större utbud 

av valmöjligheter.  

Vi kan även läsa i forskningen att små skolor fostrar bättre samhällsmedborgare än stora. Mer 

engagemang och respekt samt att föräldrar engagerar sig oftast mer i den lilla skolan med positiva 

följder. Tryggheten i en liten skola är avsevärt större samt att den lilla skolans fysiska miljö tenderar 

att stödja det pedagogiska arbetet bättre.  

Kopplat till detta visar flera studier också på att det verkar som att lärare på mindre skolor generellt 

uppvisar ett större intresse, engagemang och ansvarstagande för sina elevers lärande jämfört med 

hur det är på större skolor. 

Är vi beredd att ta en chansning att större skolor är bättre för våra barn och samhälle? Har vi då tagit 

i beaktande de långsiktiga konsekvenserna för hela Sandvikens kommun? 

 

11. Frågor som behöver besvaras i en förstudie 
 Hur kan en nedläggning av välfungerande mindre skolenheter lösa problemen? 

 Hur kommer barn att känna sig trygga i de nya storskolorna 

 Hur påverkas ett samhälle av barn som mår dåligt? 

 Vad händer med samhället när barnen växer upp till trasiga vuxna? 

 Vad händer med rekryteringen av lärare om merparten inte vill arbeta på storskolor? 

 Om det blir svårigheter att rekrytera lärare till de nya storskolorna vad händer då med lärare 
och elevers arbetsmiljö? 

 Vart ska nya kommuninvånare bosätta sig. Ska vi bygga tätorten tätare eller bygga ut byarna? 

 Frågan är vad tror du händer med kommunen långsiktigt och vilken typ av kommun vill du 
leva i? 

 Det nya förslaget SSS2030 löser också de 5 målen i skolhusplanen till en billigare kostnad 
men med en mer långsiktig lösning för barnens välmående och att hela kommunen ska leva, 
hur kommer denna att tas i hänsyn till i en förstudie? 
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 Bilaga 1 
 

https://www.arbetarbladet.se/artikel/gavles-skolor-renoveras-for-750-miljoner-nu-borjar-

sorbyskolan-rustas 

22 okt 2015 

Gävles skolor renoveras för 750 miljoner - nu börjar Sörbyskolan rustas 

 

Sörbyskolans renovering ska nu påbörjas. Den gamla högstadiedelen är först ut i 

renoveringen. 

Bild: Anton Emanuelsson 

Gävles skolor ska rustas upp för totalt 750 miljoner kronor de kommande åren. Efter dröjsmålet börjar 

nu Sörbyskolan att renoveras. 175 miljoner kronor är avsatta till projektet. 

– Det känns skönt att äntligen komma i gång, säger biträdande rektor Katarina Jonsson. 

Nu är hela den gamla högstadiedelen tömd på elever och prylar. Flera stora containrar är fyllda med 

bråte på skolgården. 

Nästa vecka påbörjas totalrenoveringen av högstadiedelen vilket beräknas ta ett år. Att renovera hela 

skolan kommer enligt plan ta totalt två år och alltså vara färdigt hösten 2017. 

Arbetet skulle egentligen ha kommit i gång i augusti men planerna lades på is efter att projektet 

beräknades bli 40 miljoner kronor dyrare än beräknat. 

Man trodde då att arbetet inte skulle komma i gång förrän någon gång nästa år, men saker och ting 

gick snabbare än man hade trott. 

Sörbyskolan görs samtidigt om från 1-9-skola till F-6-skola. Drygt 500 elever ska gå på skolan när den 

är färdig. 

https://www.arbetarbladet.se/artikel/gavles-skolor-renoveras-for-750-miljoner-nu-borjar-sorbyskolan-rustas
https://www.arbetarbladet.se/artikel/gavles-skolor-renoveras-for-750-miljoner-nu-borjar-sorbyskolan-rustas
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Ytskikt, tak, ytterväggar, fönster, ventilation är något av allt som kommer att bytas ut. Det tillkommer 

även byggnader som kommer att ha nytt kök och ny förskola. Totalt blir skolan 900 kvadratmeter 

större. 

– Renoveringen har skjutits fram säkert i tio år, så det är väldigt efterlängtat nu. Barnen tycker att det 

är spännande när man pratar om det. Det är lite kul för mig eftersom jag själv gick på Sörbyskolan en 

gång i tiden, säger Katarina Jonsson. 

Budgeten sprack när man skulle samla in anbud på renoveringen av Sörbyskolan. Och byggen tenderar 

att bli dyrare än planen. 

Men Katarina Jonsson tror att det ska hålla sig inom både de ekonomiska och tidsmässiga ramarna. 

– Det ska det väl göra, säger hon. 

Redan under vecka 44 när renoveringen påbörjas flyttar administrationen och vaktmästaren från gamla 

högstadiedelen. Deras nya kontor blir i baracker på skolgården. 

Syslöjden flyttar då också sina lokaler till utanför aulan där man ska sätta upp väggar. 

Skolbarnen själva är förväntansfulla och glada när renoveringen kommer på tal. 

– Det känns kul, jag har hört att vi ska få flytta in i gamla högstadiedelen när vi går i sexan, säger 

Wille Bergström, elva år, på Sörbyskolan. 

Han är ganska ny på skolan och har inte märkt av att skicket på lokalerna är sämre än någon 

annanstans. 

– Egentligen har jag inte tänkt på att skolan är i särskilt dåligt skick, men det blir nog fint sen, säger 

han. 

Anton Emanuelsson 

026-15 93 22anton.emanuelsson@mittmedia.se 

 

Skolor och förskolor som ska rustas 

Förskolor: 

tel://026-15%2093%2022/
tel://026-15%2093%2022/
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Mårdvägen: Ombyggnad som ger 35 nya platser. 

Kostnad: 18,4 miljoner. När: 2015. 

Östers förskola: Ombyggnad förskolan på samma plats. 

Kostnad: 30 miljoner. När: 2015. 

Sörbyskolan: Totalrenovering för att anpassa skolan till tre förskoleavdelningar. 

Kostnad: 140 miljoner. När: fram till 2017. 

Almgården: Expanderar med två avdelningar. 

Kostnad: 35 miljoner. När: 2016. 

Svangårdens förskola: Byte av tak och ny ventilation. Kostnad: 5 miljoner. När: 2016. 

Guldsmedsvägens förskola: Förskolans kök rustas upp och verksamheten byggs ut. 

Kostnad: 7 miljoner. När: 2016. 

Lilla Bönan: Köket ska byggas om. 

Kostnad: 4 miljoner. När: 2017. 

Sörby förskola: Bygger ut med 50 platser. 

Kostnad: 35 miljoner. När: 2017. 

Ny förskola och skola i Hemlingby: Väntas ge 100 nya platser. 

Kostnad: 130 miljoner. När: 2018-2019. 

Ny förskola i Källö: Tillskott av cirka 100 platser. 

Kostnad: 35 miljoner. När: 2019. 

Norrskensgården: Får en ny förskolebyggnad. Kostnad: 35 miljoner. När: 2020. 

Källa: Lokalresursplan, Utbildning Gävle 

Skolorna som ska rustas 

Vallbacksskolan: Ny idrottshall. Kostnad: 30 miljoner. När: 2014-2016. 
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Baracker: Ger 345 platser. Kostnad: 37 miljoner. När: 2015. 

Bergby skola: Rustar upp matsal, hemkunskap, bildsal. Kostnad: 9,3 miljoner. När: 2015. 

Stenebergsskolan: Anpassning av lokalerna. Kostnad: 13 miljoner. När: 2015-2016. 

Ludvigsbergsskolan: Upprustning av kök. Kostnad: 12,3 miljoner. När: 2015-2016. 

Sörbyskolan: Upprustning. Kostnad: 175 miljoner. När: 2015-2017 

Sjöängsskolan: Renovering av sporthall. Kostnad:10 miljoner. När: 2016, 2018 

Solängsskolan och Solgläntan: Ombyggnad av matsal, gympasal. Kostnad: 90 miljoner. När: 

2017-2018. 

Ludvigsbergsskolan: Får nytt tak bland annat. Kostnad: 8 miljoner. När: 2017. 

Vikingaskolan: Renoverat tak samt bättre ventilation. Kostnad: 6 miljoner. När: 2017. 

Fridhemsskolan: Rust och ökning med 175 platser. Kostnad: 60 miljoner När: 2017, 2021-

2022. 

Sofiedalsskolan: Ska dräneras om och få nytt kök. Kostnad: 15 miljoner. När: 2018. 

Forsbacka gymnastik: Ska få ny ventilation samt bättre omklädningsrum. Kostnad: 7,8 

miljoner. När: 2018. 

Solängsskolan: Generell upprustning. Kostnad: 90 miljoner. När: 2018-2019. 

Tallbackens skola: Ska byggas ut vilket ger 100 nya platser. Kostnad: 30 miljoner. När: 2018-

2019. 

Ny förskola och skola i Hemlingby: 100 platser till följd av upprustningen. Kostnad: 130 

miljoner. När: 2018-2019. 

Varva skola: Skolans utemiljö ska rustas upp. Kostnad: 2 miljoner. När: 2020. 

Bergby skola: Ny gymnastikhall ska byggas. Kostnad: 25 miljoner. När: 2021. 

Källa: Lokalresursplan, Utbildning Gävle 
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Bilaga 2 
 

Gustav Fridolin har entledigats, Utbildningsminister 
03 oktober 2014 - 20 januari 2019 

Innehållet publicerades under perioden 
03 oktober 2014 - 20 januari 2019 

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet 

Tydligare regler för skolpengen ska underlätta nybyggnation av nya skolor 

Publicerad 11 januari 2018 

Antalet barn och unga i Sverige ökar. Det leder till ökade lokalkostnader för skolan. För att 
kommunerna inte ska behöva betala oskäligt höga ersättningar till fristående huvudmän, som 
inte har lika höga kostnader för sina lokaler som kommunen har till följd av nybyggnation 
eller renovering, gör regeringen nu ett förtydligande kring reglerna för lokalkostnader. 

För varje elev får skolhuvudmannen pengar från kommunen för lokalkostnader. Ersättningen ska 

motsvara den genomsnittliga lokalkostnaden per elev i kommunen, men kan också, om det finns 

särskilda skäl, motsvara de faktiska kostnaderna, om dessa är skäliga. 

 

Det har dock funnits oklarheter om vad dessa särskilda skäl innebär och när de ska tillämpas. Därför 

har regeringen nu beslutat om ett förtydligande, där det framgår att prövningen av särskilda skäl ska ta 

hänsyn till investeringar i nya lokaler eller renoveringar. 

 

Syftet är att underlätta etablering av nya skolor, eftersom nyproduktion ofta är dyrare än den 

genomsnittliga kostnaden för skollokaler i kommunen. 

Kommuner som har höga lokalkostnader, till följd av nybyggnationer eller renoveringar, ska alltså inte 

behöva betala de fristående skolhuvudmännen samma ersättning. Istället ska ersättningen motsvara 

deras lägre faktiska kostnader. 

Omvänt innebär det att en fristående skola ska kunna få ersättning för högre lokalkostnader, även om 

kommunen har en lägre genomsnittlig kostnad på grund av låg standard och eftersatt underhåll i de 

egna lokalerna. 

 

Förtydligandet kan även ha betydelse för kommuner där lokalkostnaderna varierar stort mellan 

exempelvis glesbygd och tätort. 

- Landets kommuner räknar med att behöva bygga 350 nya grund- och gymnasieskolor samt 600 nya 

förskolor fram till 2020, enligt en rapport från SKL. Då är det viktigt att skolhuvudmännen inte 

hindras av otydliga regler – därför gör vi nu detta förtydligande, säger gymnasie- och 

kunskapslyftsminister Anna Ekström. 

 

- Detta kan minska orättvisan i ersättningar till friskolor och öka kommuners möjligheter att investera i 

elevers arbetsmiljö och nya skolor. Det är ett mycket viktigt steg, säger utbildningsminister Gustav 

Fridolin. 

 

Ändringen i skol- respektive gymnasieförordningen träder i kraft den 1 mars 2018. 

https://www.regeringen.se/tx/1294
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Bilaga 3 
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Forskningsrapport om storskolor av Carl-Henrik Adolfsson, 2014: 

https://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:712915/FULLTEXT02?fbclid=IwAR1IoDam0hpE2Dvfvx01RwRQIMTYzJfVO

Ioqep3qGGQscuxKUFb68LtwvjA 

 

Om risken med biltrafik till och från skolan från NTF: 

https://ntf.se/nyheter/2020/ersatt-inte-bussen-med-bilen-viktigt-att-vara-barn-kan-ga-och-cykla-

sakert-till-skolan/?fbclid=IwAR3J3tpRsWDdXdbhw5d7aMIOZ4mojXZkRTFeTQPg-Iz9NbXZKiyU8b2zhlY 

 

Forskning om att barn som cyklar, går eller tar bussen till skolan mår bättre: 

https://www.forskning.se/2020/09/02/lat-ditt-barn-ga-eller-cykla-till-

skolan/?fbclid=IwAR2AZuCGYLU1JHFbNeFJB51a7iBfYf2wl3zB_OG9tJL__FaV2BYVNl4HJCg 

 

Den lilla skolan och kvaliteten i ljuset av forskning, Cynthia Reeves, fil.dr. 

https://sorundanet.se/2007-11-28/index.html  
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