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Dnr BOU 2017-564

Barn- och ungdomsnämnden

Justeringar i upptagningsområden inför Önskemål om
skola läsåret 2018/19
Förslag till beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt utbildningskontorets
åtgärdsförslag.
Ärende
Alla elever folkbokförda i Linköpings kommun har en garanterad plats på
någon av kommunens grundskolor. Barn- och ungdomsnämnden beslutade på
sitt sammanträde i oktober 2016 (BOU 2016-96) om regelverk gällande
önskemål om skolenhet.
Nya bostadsområden gör att elevprognoserna justerats och vissa
upptagningsområden måste justeras för att kunna garantera en plats utifrån
regelverket. Utbildningskontoret har utifrån detta tagit fram ett åtgärdsförslag.
__________
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Beslutsunderlag:
Justeringar i upptagningsområden inför Önskemål om skola 2018-19.docx
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Bakgrund
Enligt barn- och ungdomsnämndens delegationsordning är det skolchefen som
tar beslut om föreslagen skolenhet för respektive elev. När det byggs nya
skolor och vid andra större förändringar har frågan dock lyfts för beslut i
nämnden.
Ökningen av antalet barn och elever i Harvestadsskolan upptagningsområde
innebär att skolan har svårt att rymma samtliga av de kommande
förskoleklasseleverna. Den ursprungliga befolkningsprognosen visade på ett
lägre elevantal än det verkliga utfallet. Harvestadsskolan är en flexibel
förskola/skola och del av byggnaden används som förskola för att möta
behovet av platser. Närliggande skolor har utrymme och kapacitet för att ta
emot fler elever. Delar av Ullstämmaområdet tillhör idag Harvestadsskolans
upptagningsområde. En stor del av kommande förskoleklasselever bor i
Ullstämmaområdet och har geografiskt nära till Blästadsskolan.
Ökningen av antalet barn och elever i Södra Ekkällan innebär att förskola och
skola inte rymmer samtliga av de kommande barnen och förskoleklasseleverna.
Bostadsutbyggnaden har blivit mer omfattande än vad som fanns i den
ursprungliga planen. Utbyggnaden av förskoleplatser har blivit senarelagd på
grund av överklagad detaljplan. Plats för elever till förskoleklass finns på den
geografiskt närliggande Bäckskolan. En del av de kommande
förskoleklasseleverna som bor i Ekkälleskolans upptagningsområde behöver
beredas plats på Bäckskolan. Nämnden har tidigare, ur ett
integrationsperspektiv, tagit beslut om att bilda ett gemensamt
upptagningsområde för Södra Ekkällan och delar av Bergaområdet. Idag går
flera elever från Bergaområdet i Ekkälleskolan vilket innebär att syskon till
dessa kommer att ha förtur till plats framför elever som inte har syskon på
skolan.
Planerad utbyggnad av Tornhagsskolan har blivit försenad vilket innebär att
skolan inte har kapacitet att ta emot samtliga elever kommande läsår. Under
kommande läsår (2018/19) behöver en grupp elever tillfälligt placeras på annan
skola. Utbildningskontoret föreslår efter dialog med skolledningen att en grupp
förskoleklasselever tillfälligt placeras på den nybyggda skolan i Vallastaden.
När Tornhagsskolan är utbyggd fortsätter de sin skolgång på Tornhagsskolan.
Alternativet att tillfälligt flytta blivande elever i årkurs 7 till annan skola skulle
innebära att Tornhagsskolan högstadieorganisation riskerar att bli för liten för
att kunna bemanna med behöriga lärare i alla ämnen.
Arenaskolan har utifrån sin kapacitet plats för alla de elever som idag hänvisas
till skolan från Ekängen, Tallboda och Tannefors. Dock är Arenaskolan även
en profilskola och för att kunna ta emot elever som söker sig till skolans olika
profiler behöver plats beredas. Arenaskolan har idag ca 134 elever som går en
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profil i årskurs 7 och planerar för ungefär samma nivå i årskurs 7 läsåret
2018/19.
Elsa Brändströms skola har idag en högre kapacitet än antal elever som är
hänvisade till skola inför nästa läsår. Skolan skulle klara att rymma de elever
som bor i Tannefors. Eleverna som bor i Tannefors har geografiskt sett ungefär
lika långt till Elsa Brändströms skola som de har till Arenaskolan.
Kommunala mål
Maximalt lärande
Alla barn och elever utmanas i sitt lärande och förväntas nå så långt som
möjligt i sin utveckling.
Likvärdiga möjligheter
Samtliga verksamheter ska bidra till att utjämna skilda förutsättningar.
Lust och engagemang
Samtliga barn och elever trivs, bemöts av engagerad personal (ständigt
lärarande personal) och känner sig delaktiga.
Åtgärdsförslag
Förändringar förskoleklass – årskurs 6
HARVESTADSSKOLAN, BLÄSTADSSKOLAN, KVINNEBYSKOLAN,
HJULSBROSKOLAN
Boende i de upptagningsområden som tillhör Hjulsbroskolan, Kvinnebyskolan,
Blästadsskolan och Harvestadsskolan föreslås få de fyra skolorna som
föreslagna skolor till förskoleklass - årskurs 6.
T1-SKOLORNA, ATLASSKOLAN, EKKÄLLESKOLAN, BÄCKSKOLAN
Boende i de upptagningsområden som tillhör T1-skolorna, Atlasskolan,
Ekkälleskolan och Bäckskolan föreslås få de fyra skolorna som föreslagna
skolor till förskoleklass - årskurs 6.
TORNHAGSSKOLAN
En grupp blivande förskoleklasselever föreslås från och med läsårsstart i
augusti 2018 tillfälligt placeras på Vallastadens skola.
Förändringar årskurs 7-årskurs 9
ARENASKOLAN, ELSA BRÄNDSTRÖMS SKOLA
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Boende i upptagningsområdet Tannefors föreslås få Elsa Brändströms skola
som föreslagen skola till årskurs 7 istället för nuvarande Arenaskolan.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information har getts enligt MBL § 19 den 14 november 2017.
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Alla rektorer grundskola
Alla förskolechefer

