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Utredning förskola och grundskola i Osby tätort
Vi socialdemokrater reserverar oss mot det beslut som togs vid Barn- och utbildningsnämndens
sammanträde den 17 december 2019. Beslutet är ett förslag till Kommunstyrelsen. Slutgiltigt beslut
sker i Kommunfullmäktige.
BUN:s beslut i stora drag innebär:
• F-6 skolor på Klockarskogsskolan och Parkskolan
• 7-9 skola på Hasslarödsskolan
• Nybyggnation av förskola på Klockareskogsområdet
Vårt förslag i stora drag är:
• Klockarskogsskolan blir en förskola
• F-6 skolor på Hasslarödsskolan och Parkskolan
• Nybyggnation av en stationsnära högstadieskola (åk 7-9) med moderna lärmiljöer, med
placering i nära anslutning till gymnasieskolan.
Våra motiv och ställningstagande grundar sig främst utifrån Barn- och utbildningsnämndens
ansvars- och verksamhetskrav, med skollag och läroplan som utgångspunkt.
Fullmäktigeberedningens betänkande (2016) kring våra grundskolors framtid utgör en viktig grund i
vårt ställningstagande.
Den stora skillnaden mellan beslutet och vårt förslag, är att vi vill bygga en ny högstadieskola i
anslutning till Ekbackeskolan. Vi ser många samordningsvinster där grundskola och gymnasieskola
kan samverka:
- Personal. Lärare kan vid behov undervisa både i grund- och gymnasieskolan. Det kan även
underlätta vid eventuella rekryteringsbehov.
- Administration. En gemensam administration som samverkar och servar båda skolformerna.
- Lokaler/Material. Specialsalar/undervisningsmaterial som kan nyttjas av båda skolformerna.
Samplanering av undervisningslokaler ger högre nyttjandegrad.
- Skolmat. Gemensam tillagning och matsal.
- Pedagogik/metodik. Samordning av pedagogiskt utveckling. Blockläsning på grundskolan?
- Gemensamt skolbibliotek (kan även inkludera ett kommunbibliotek med öppettider på
kvällar och helger).
- Närhet till fritidsgården Pulsens lokaler, personal och verksamhet.
- Närhet till idrottsplatsområdet.
- Nybyggnationen inkluderar en sporthall, som kan användas av båda skolorna.
- Placeringen är stationsnära, vilket kan locka elever från andra kommuner. Dessutom kan
Killebergseleverna åka tåg i stället för skolskjuts.
Stationsnära läge är också en fördel för pendlande personal
- Dessutom medför vårt förslag med F-6 skolor på Hasslaröd och Park större möjligheter/variation
för verksamhetsanpassningar utifrån ett socioekonomiskt perspektiv.
Ekonomiska och tekniska frågor kring fastigheter och om/ny-byggnationer hanteras av
Samhällsbyggnadsnämnden och vår reservation omfattar inte denna del.
Med anledning av ovanstående anser vi att beslutet är felaktigt och reserverar oss mot detsamma.
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