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Sammanställning av synpunkter på renoveringsbehov och förbättringar
samt otrygga platser på Frölundaskolan
Synpunkterna är tagna från protokoll från trygghetsvandringar, Likabehandlingsplan samt
insamlade synpunkter från elever och föräldrar/vårdnadshavare på Frölundaskolan
Bilvägarna runt skolan
 På grund av ökad bebyggelse i området har trafiken runt skolan också ökat. Hela skolan är
omringad av bilvägar. Hastigheten på fordonen är i många fall alldeles för hög. Vägbulorna på
Tvärflöjtsgatan är för låga för att de faktiskt ska ha en effekt och dämpa hastigheten.
o Skulle undersökas av Trafikkontoret.
 Vägen som löper längs med Frölundaskolans andra ”långsida”, Positivgatan, som vetter mot
Mandolingatans orangea hus, har inga vägbulor alls. Här kör bland annat leveranser till
äldreboendet samt besökare. Här skulle det även behöva anläggas ett övergångsställe då
barnen korsar vägen på väg mot Mandolingatan dagligen.
o Trafikkontoret skulle undersöka vem denna väg tillhör.
 Tydligare skyltning runt skolan önskas, att det faktiskt är ett skolområde. Den skyltning som
finns idag är anpassad efter en gymnasieskola, nu när det finns barn ända från förskoleklass
behöver skyltning förbättras, tex större skyltar som det står ”Skola” och ”lekande barn” på.
o Trafikkontoret informerar om att Frölundaskolan i så fall får beställa skyltar från dem.
 Bebyggelsen runt skolan kommer att fortsätta att öka i samband med byggnation av
”Äppelträdgården – del 2” och byggnation av ca 600 lägenheter på nuvarande parkering för
Mandolingatan.

Skolgården
 Vi önskar skyddsåtgärd vid de två öppningarna till skolgården som vetter ut mot bilgator,
Tvärflöjtsgatan respektive Positivgatan. Öppningarna gör att skolgården ibland används som en
genomfart.
 Vid öppningen vid basketplanen, Tvärflöjtsgatan, skulle det kunna byggas högre och/eller
bredare staket/stängsel för att hindra bollar från att flyga ut på gatan precis bredvid så barn
inte springer ut i gatan. Ett annat förslag är att placera en bom vid den öppningen, precis som
på andra sidan.
o Frölundaskolan kan beställa höjning av staket/bom av LF (lokalförvaltningen).
 Vid den andra öppningen, mot Positivgatan, skulle stenen som ligger bredvid bommen kunna
flyttas för att bättre hindra tex mopedister. Som den ligger nu kan man åka mellan bommen
och stenen. Ansvarig för detta är Frölundaskolan.

Synpunkter på Utemiljö:
1. Eleverna önskar någon slags tak/regnskydd då de vistas ute på skolgården i alla väder.
2. Tak/regnskydd vid ingången till bamba. Här blir det ofta köbildning och önskemål om regnskydd
vid dåligt väder.
3. Det behövs tydligare riktlinjer för vilka åldrar som kan använda vilka leksaker & utrustning. Tex
blir gungleksaken farlig, den får väldigt kraftigt tryck & fart när för stora eller för många barn
gungar på den, elever kan flyga av och skada sig.
4. Elever spelar fotboll genom gamla tomma gungställningar, vilket gör att bollar flyger åt alla håll,
varför finns de tomma ställningarna kvar?
5. Gräsplätten mitt på skolgården blir förstörd och väldigt lerig vid dåligt väder pga fotbollsspel
och mycket spring över den – önskemål att ersätta den med t e x gummimatta/konstgräs.
6. Fotbollsplan för de yngre barnen.
7. Staketen längs med den mindre lekplatsen som vetter mot bamba är trasiga på flera ställen,
”nätet” lossnar från stolparna. ÅTGÄRDAT.
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8. Det saknas inhägnad vid basketplan ut mot bilvägen.
9. Pinnen med platta som man kan stå och snurra på är trasig och därmed farlig. Den är placerad
bredvid en ”trottoarkant” som inhägnar en rabatt vilket är en fara om barn ramlar ner från
leksaken.
10. Sandlådan med stockar och stenar är väldigt osäker att leka vid, föräldrar förstår inte syftet
med den.
11. Det saknas en bom vid vägen vilket möjliggör genomfartstrafik (tex cyklar och mopeder) över
skolgården där små barn leker.
12. Önskemål att sätta upp en grind vid trappan ner till källaren vid sidan av A-huset.
13. Belysningen på skolgård och runt om skolan: NY PUNKT
 Flera lampor fungerar ej
 Förbättra/utöka belysning framförallt på platser som pekas ut som otrygga på
skolgård och runt om skolan.
VI ANSER ATT MAN BEHÖVER GÅ IGENOM SKOLGÅRDEN OCH TA FRAM FÖRSLAG PÅ EN SKOLGÅRD
SOM ÄR BÄTTRE ANPASSAD FÖR VERKSAMHETEN SAMT HAR EN MYCKET HÖGRE FOKUS PÅ VÅRA
BARNS SÄKERHET!

Synpunkter på innemiljö:
 Toaletterna i A-huset är mycket slitna och trånga i utrymmet. Låsen är svåra att öppna och
stänga (går ibland i baklås) vilket gör att framförallt yngre barnen inte vågar gå på toa- Förslag:
byta ut mot enklare lås. Kranarna i hanfatet är av mycket gammal modell. Toaletterna luktar
illa. Enligt städpersonalen spelar det ingen roll hur mycket de städar, lukten kvarstår.
Rost på papperskorg samt sanitethållare gör det svårt att städa/hålla fräscht. Önskemål om
hållare för engångsmuggar så eleverna kan dricka vatten.
 Fler skohyllor och klädhängare alt skåp behövs (A-huset, lågstadiet).
 Grind eller liknande för att stänga in trapporna ner till källare (A-huset).
 Dörrarna mellan de små barnens klasser och utrymmen och de äldre barnens klasser vid A149Aborde kunna stängas så att äldre och yngre håller sig till respektive utrymmen. Tex
automatstyrda dörrar.
 Skåp önskas även för mellanstadiet (B-huset), framförallt för att förhindra klädstöld (jackor).
 Toaletterna B-huset. PUNKTEN STRYKS, VI KUNDE INTE HITTA NÅGRA ANMÄRKNINGAR I
SAMBAND MED KONTROLL.
 Duscharna för idrottshallen i Kulturhuset är väldigt ofräscha, även fått synpunkter på att
eleverna känner sig otrygga i dessa duschar.
 Idrottshallen för lågstadiet väldigt nergången, vi har tex bilder på mögel och liknande i
duschutrymmen. - Idrottshallen under renovering just nu, utför man en totalrenovering?
DET ÄR DAGS ATT FRAMFÖRALLT TOALETTER RENOVERAS OCH MODERNISERAS! Förslag också på en
undersökning eller liknande bland elever och personal för att fånga upprustningsbehov.

Övriga funderingar
 Hur är luftkvalitén i klassrummen?
o När gjordes senaste mätning?
o Håller sig tempereturen/luftkvalitén vid olika väderleksförhållanden?
 Matsalen (bamba)
o Ljudnivå?
o Är storleken verkligen anpassad för elevantalet?
 Skolbibliotek
o En lugn plats för studier på skolan
o Mm
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Sammanställning otrygga platser från likabehandlingsplanerna
Klass F-6
Trivsel och trygghet har ökat något medan skolmiljön har minskat något.
Enligt elevernas analys, de platser som fortfarande nämnts som otrygga är:
 Toaletterna
 Omklädningsrummen i idrottshallen
 Bakom bamba
 Bakom idrottshallarna
 Kompisgungan
 Källaren

Klass 7-9
Målet för det kommande året behöver vara att fortsätta den medvetna satsningen på trygghet och
trivsel tillsammans med delaktighet, samt att arbeta aktivt med de områden på skolan där eleverna
känner sig otrygga.
Klassenkäterna visar nämligen att vissa platser på och omkring skolan fortfarande är otrygga. Ett par
platser har dessutom kommit upp som inte nämnts innan.
De platser som vi aktivt måste arbeta med är
 matsalen
 korridoren i C-huset,
 omklädningsutrymmena vid idrotten
 toaletterna.
 Vägen till och från idrottshallen (Kulturhuset)
De platser som nämns i årets analys är
 fotbollsplanen,
 toaletterna,
 källarutrymmen,
 omklädningsrum,
 källarutrymmen,
 gräsplätten samt områden bakom syslöjden
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