
Kommunikationsplan för sammanslagning 

av Midgårdsskolan och Kyrkskolan



Midgårdsskolan och Kyrkskolan

Täby har bland landets bästa skolor och kommunen arbetar kontinuerligt med att planera och utveckla skolan 

för att möta båda dagens och framtidens behov. 

De två skolorna Midgårdsskolan och Kyrkskolan i Täby kyrkby är idag ett rektorsområde med undervisning för 

elever i årskurs F-6. Kommunen har genomfört utredningar kring undervisningskvalitet, ekonomi och 

platsbehov, på kort och lång sikt i Täby kyrkby. Resultatet visar att undervisningen i Täbys kommunala 

verksamheter är av högre kvalitet i större skolenheter än i mindre. En orsak bedöms vara att lärarnas möjlighet 

till att lära tillsammans för att utveckla undervisningskvalitet är högre när lärarkollegiet är större och när antalet 

legitimerade lärare är stort. 

Rektorsområdets ekonomi visar ett underskott på cirka 500 tkr för 2019, vilket förväntas öka ytterligare. När det 

gäller platser finns idag en överkapacitet i rektorsområdet och befolkningsprognoser visar att behovet av platser 

kommer minska med drygt 200 fram till år 2030. 



Ökad pedagogisk kvalitet och bättre ekonomiska förutsättningar 

Midgårdsskolan och Kyrkskolan föreslås bli en skolenhet. Den nya skolans namn blir Kyrkskolan. När 

verksamheterna slås samman möjliggörs en kvalitetshöjning både utifrån ett pedagogiskt och ekonomiskt 

perspektiv. Förutsättningar skapas för lärare att tillsammans utveckla undervisningens kvalitet och stärka 

sin bedömarkompetens. Forskning visar att elevers förutsättningar till god måluppfyllelse ökar i sådana 

verksamheter. Vid en sammanslagning kommer också ekonomiska resurser elever till nytta då pengar 

kan läggas på undervisning istället för på tomma lokaler. 

Så föreslås verksamheten i Kyrkskolan bedrivas

Elever i årskurs F-5 kommer att gå i Kyrkskolans lokaler. 

Elever i årskurs 6 kommer att gå i lokaler i Skolhagenskolan, men tillhöra Kyrkskolans skolenhet. 

Skolhagensskolan kommer fortsätta som vanligt med undervisning för årskurs 7-9.

Den nya organisationen föreslås gälla från och med skolstart höstterminen 2021. 

Beslut fattas av xxxxxxxxxx i juni 2020.



Kyrkskolans elever i 

åk 6 går i lokaler i 

Skolhagenskolan, 

men tillhör 

Kyrkskolan
ht 2021

Midgårdskolans 

och Kyrkskolans 

verksamheter blir 

Kyrkskolan 
ht 2021

Byleskolan får större 

upptagningsområde vilket 

främjar deras verksamhet, 

som på sikt får ett lägre 

elevantal enligt 

befolkningsprognosen.

Elever i åk F-5 går i 

lokaler i Kyrkskolan
ht 2021

Förslag till verksamhetsförändring från ht 2021

Åk 6



• Vårdnadshavare på Midgårdsskolan

och Kyrkskolan

• Elever på Midgårdsskolan och 

Kyrkskolan

• Medarbetare på Midgårdsskolan

och Kyrkskolan • Medarbetare på Skolhagenskolan

• Elever och vårdnadshavare på 

Skolhagenskolan

• Medarbetare inom utbildning

• Närboende i Täby kyrkby 

• Vårdnadshavare till barn i Täby 

kyrkby som ska göra skolval 2021

• Täbybor

Primära målgrupper

Övriga målgrupper



Budskapsperspektiv

• Täby kommuns målsättning är att erbjuda Sveriges bästa utbildningskvalitet.

• För att möjliggöra ökad pedagogisk kvalitet, en ekonomi i balans samt möta 

dagens och framtidens behov av grundskoleplatser i Täby kyrkby blir 

Midgårdsskolan och Kyrkskolan en skolenhet. 

• Midgårdsskolan och Kyrkskolan bildar en skolenhet och blir Kyrkskolan 

från och med höstterminen 2021.

• Den pedagogiska kvaliteten utvecklas genom ökat kollegialt lärande 

för ökad undervisningskvalitet och bedömarkompetens.

• Resurser läggs på undervisning istället för på tomma lokaler.

• I Kyrkskolan kommer undervisning för årskurs F-5 bedrivas.

• Kyrkskolans årskurs 6 kommer att ha undervisning i lokaler i 

Skolhagensskolan.

• Skolhagensskolan kommer som tidigare att ha undervisning för årskurs 7-9.

• Kommunen arbetar för säker skolväg.



Aktiviteter Tidpunkt Ansvarar/deltar

Presentationsmaterial till informationsmötena i Kyrkskolan och Midgårdsskolan 5 maj Kommunikation

Informationsmöte för medarbetare på Midgårdsskolan och Kyrkskolan 12 maj Kyrkskolan

13 maj Midgårdsskolan

Anna Ronquist

Skriftlig information till medarbetare på Midgårdsskolan och Kyrkskolan (mejl och Schoolsoft) 12 maj Kyrkskolan

13 maj Midgårdsskolan

Anna Ronquist

Inbjudan till vårdnadshavare via mejl och Schoolsoft 13 maj klockan 16:00 Anna Ronquist

Informationsmöte för vårdnadshavare till elever i Kyrkskolan 19 maj klockan 19-20

20 maj klockan 8-9

Camilla Ifvarsson

Maria Assarsson

Anna Ronquist

Informationsmöte för vårdnadshavare till elever i Midgårdsskolan 26 maj klockan 18-19

27 maj klockan 8-9

Camilla Ifvarsson 

Maria Assarsson

Anna Ronquist

Skriftlig sammanfattande information till vårdnadshavare via mejl och Schoolsoft 19 maj – mejl Kykskolan

Schoolsoft och 

informationsblad på mötet

25  maj – mejl Midgårdsskolan, 

Schoolsoft och 

informationsblad på mötet

Avsändare:

Camilla Ifvarsson

Maria Assarsson

Anna Ronquist

(Ev) Information strategidagar för rektorer 26 mars - KLAR Maria Assarsson

Anna Ronquist

Information om att förslag ska beslutas på nämnd via rektorsbrevet (innan nämnd) - Maria Assarsson

Nyhet på taby.se efter beslut i ks Juni 2020 Kommunikation

Information om beslut på Insidan Juni 2020 Kommunikation

Skriftlig information till närboende (vid behov närmare flytt 2021) Våren 2021 Avsändare:

Camilla Ifvarsson

Maria Assarsson

Anna Ronquist

Informationsmöten för vårdnadshavare våren 2021 (inför förändring) Januari 2021 Maria Assarsson


