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Anteckningar Centralt brukarråd 2017-11-23

Aktuell information
Genomförandet av central skolförvaltning 1 juli 2018
Ny förskolenämnd och förvaltning samt ny grundskolenämnd och förvaltning.
Genomförandeuppdraget
SYFTE:  Öka kvaliteten i undervisning för att öka barnens och elevernas lärande. 
Omorganisationen ska inte praktiskt ändra ute på skolorna, samma skolor och samma rektorer 
kommer att vara kvar. Rektorerna chefer och uppåt måste dock söka nytt arbete. Syftet är att 
totalt höja måluppfyllelsen i staden. Både Malmö och Stockholm har gjort denna ändring.
Utredningsuppdraget grundskola:
• Utreda styrning och ledning av grundskolan F-9
• Organisation, styrning och ledning stödjer rektors och lärares möjligheter att förverkliga 

styrdokumenten
• Hur samverkan påverkas vid omorganisationen.

Detaljerad presentation kommer senare.
Bengt Randén blir chef from 2018-01-15 och börjar då sätta upp sin organisation inför starten 
2018-07-01. Budgeten blir:

• 4,1 GSEK för Göteborgs 389 kommunala förskolor + 179 fristående förskolor
• 7,2 GSEK för Göteborgs 141 kommunala grundskolor + 44 fristående grundskolor

Randén tar nu in underlag för framtida verksamhet.

Skolstrukturutredning
Askim Frölunda Högsbo är tillsammans med Lundby den stadsdel som bygger mest nytt i 
Göteborg. Byggplaneringen tar väldigt lång tid, ex Trollängsskolan. 2018-07-01 försvinner 
stadsdelsgränserna för skolans det vilket ger större möjlighet att fritt välja skola då alla skolor 
kommer att vara inom samma nämnd.

Controller Isabelle Asadian presenterar ett uppdrag man fått:
Hur ser skolorna ut i Frölunda Högsbo, saknas beredskap, hur skapas den i så fall?
 (Askim har idag ganska gott om plats, så utredningen har inte fokuserat på Askim)

Förväntat antal barn mellan 6-15 år i Frölunda Högsbo, 2017-2021: 2825-2947-3091-3303-3469.
• Björkåsskolan skall växa och är klar 2019
• Slottsbergsskolan, 380 nya platser, är klar 2020
• Skytteskolan, 200-250 nya platser (till 850 platser, 1-9+särskola) är klar 2021

Utbud och efterfrågan för skolplatser:
• 2017/18 24 extra
• 2018/19 129 saknas
• 2019/20 86 saknas
• 2020/21 268 extra



Resultat:
• På lång sikt – skolplatser säkrade
• På kort sikt – 2018/19 – 2019/20 beredskap behövs, ex man kan använda fritidshem till 

undervisning på dagtid, vilket brukar fungera bra.
Vad gäller Askim:

• Askimsskolan skall byggas ut med 170 platser, klart 2020
• Trollängskolan skall byggas ut i framtiden
• Fenestra tar in ytterligare 3 klasser åk 7-9 hösten 2018
• Till hösten 2018 kommer både Lindås och Nygård att ha åk 1-9 men därefter kan 

eventuellt komma en ändring.
• Skinteboskolans nedläggning skapar möjligen behov av en F-3 skola. Utreds

Rapport från skolorna
GDPR – hur löser skolorna detta.
GDPR-genomgång startar för skolorna nästa onsdag. Linda Nygren koordinerar detta.
Nygårdsskolan; Förslag inför sammanslagningen av skolnämnderna om de inte hinner 
genomföra det nu: Borde finnas en pott ur vilken rektorer kan söka extra bidrag till elever med 
särskilda behov. Idag ska rektorerna klara sig på sin budget oavsett om de har ett eller tjugo barn 
som behöver t.ex. heltidsassistent. Rektorn vet ju inte i förväg vilken typ av barn som börjar i 
skolan till hösten (idag är budgeten helår istället för skolår) och vilka behov eleverna har – svårt 
att äska pengar när budgeten läggs. Vill att rektorn ska kunna söka extrapengar löpande under 
året när behov uppstår.
Skytteskolan -vad händer i samband med ombyggnad?
Flatåsskolan – Utanför har ny lekplats byggts och man har missat dräneringen – stora 
översvämningar.
Fritidsverksamhet på Axel Dahlströms torg – vad händer framöver?
Hultskolan – ombyggnationen är klar men man har haft en dl sjukskrivningar vilket skapat oro. 
Kulturskolan har inte möjlighet att ha all typ av verksamhet på skolan – hur gör man? Läxhjälp 
var uppskattad men erbjuds inte längre. Hur gör man för att få tillbaka den?
Lindåsskolan – trygghet är problematiskt, barnen är överallt och personalen har svårt att få 
översikt. Har förändrats till det sämre sedan paviljongerna ställdes ut, mer mobbning. På 
kvällarna har man mycket drogförsäljning och mopeder på skolgården. Den psykiska hälsan hos 
eleverna är låg och skolkuratorn har 1300 elev att ta hand om. När man till sommaren går upp i 
en skolförvaltning, kommer besparingarna pga de socio-ekonomiska faktorerna att ändras då, så 
vi kan få mer resurser?
Frölundaskolan – betygen för åk 9 visade i somras på 47% måluppfyllelse, dvs. många elever 
hade svårt att nå upp till målen. Vad gör man åt detta?
Västerhedskolan – kan man bygga ut till större skola?

Kommande brukarrådsmöten nästa termin – 20 februari, 17 maj.

Vid anteckningarna
Mats Arvidsson




