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Skola i Erikslund - Östra Vallabrink, programskiss för
långsiktig lokallösning
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Sammanfattning

I verksamhetsplanen 2008-2010 finns 77 mnkr för en långsiktig lösning för
skollokaler i Erikslund – Östra Vallabrink. 77 mnkr är uppskattad kostnad
för en skola med 300 elever. Barn- och grundskolenämnden godkände
2007-11-13 att den fortsatta utredningen och lokalprogrammet för en
permanent skola i Erikslund - Vallabrink baserades på följande
förutsättningar:
1)
Skolan planeras för 400-450 elever i förskoleklasser och år 1-5 och
integrerade fritidshem
2)
Lokalerna utformas flexibelt så att de kan nyttjas även för annat
ändamål.
Vidare beslutade nämnden att uppdra åt barn- och grundskolechefen att i en
separat utredning klarlägga möjligheterna att utnyttja den lediga kapaciteten
i Vallatorpsskolan
I föreliggande tjänsteutlåtandet redovisas förslag till principiellt
lokalprogram.
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Förslag till beslut

Nämnden godkänner programskiss för långsiktig lösning för skola i
Erikslund – Östra Vallabrink att ligga till grund för tomtutredning och
fortsatt arbete med detaljerat lokalprogram och tekniskt program.
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Bakgrund

Östra Vallabrinksskolans äldre delar är tekniskt uttjänta. Även
Erikslundsskolan har vissa brister. I förslaget till verksamhetsplan för år
2008-2012 finns 77 mnkr för en långsiktig lösning för Erikslundsskolan/
Östra Vallabrinksskolan, motsvarande kostnaderna för en skola för 300
elever. Därefter har Barn- och grundskolenämnden beslutat att den fortsatta
planeringen ska utgå från förutsättningen att skolan ska dimensioneras för
400 barn/elever och att lokalerna ska utformas flexibelt så att de kan nyttjas
både för förskola, skola och annat ändamål.
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En arbetsgrupp med rektor, personalrepresentanter från de två skolorna,
projektledare i Kommunfastigheter och utredare i planeringsavdelningen
har tillsammans med en arkitektkonsult tagit fram ett förslag till principiellt
lokalprogram. Programmet redovisas i form av en programskiss (redovisas
och utdelas vid nämndens sammanträde).
Det är ännu inte beslutat om den nya lösningen ska bestå av en helt
nybyggd skola eller av en om- och tillbyggd Erikslundsskola. En
tomtutredning pågår inom kommunfastigheter.
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Elevutveckling, behov av skollokaler

I tjänsteutlåtandet daterat 2007-11-01 redogörs för de två skolornas
befintliga lokaler, prognoser för antal barn i området Erikslund – Östra
Vallabrink och Vallatorp till år 2011 och långsiktigt lokalbehov. För
närvarande finns drygt 400 elever i Erikslundsskolan och Östra
Vallabrinksskolan.
Antalet barn i åldern 6-11 år ökar med ca 50. Andelen av barnen i området
som valt en av de tre skolorna i området har de senaste åren varit ca 80 %.
För att föräldrarna ska få sina förstahandsval tillgodosedda och inga barn
behöva gå över Täbyvägen eller Turebergsvägen för att komma till skolan,
behöver de nya skollokalerna i Erikslund - Vallabrink kunna inrymma 400450 elever i f-5.
Vallatorpsskolan, som för närvarande har närmare 200 elever i f-5, har viss
ledig kapacitet. Olika möjligheter att nyttja Vallatorpsskolans kapacitet har
diskuterats. De möjligheterna utreds i särskild ordning.
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Förskoleplaneringen för området

Antalet barn i åldern 0-5 år i området Vallatorp – Erikslund - Vallabrink
sjunker med ca 50 under de närmaste åren. För närvarande finns i området
80-90 platser mindre än behovet. Två nya förskolor planeras, Lövbrunna
med 3 avdelningar som blir klar i början av år 2009, Lovisedal med 3
avdelningar som också kan bli klar våren 2009. Förskolan Lövkojan med
två avdelningar i tillfälliga lokaler kommer att flytta till den nya förskolan i
Lövbrunna. Utökningen blir således fyra avdelningar. Behov och tillgång
till platser i området beräknas vara i balans de nya förskolorna är klara.
Förskolan i Erikslundsskolan (2 avdelningar) utgör tillsammans med
Erikslundsskolan och Östra Vallabrinksskolan en resultatenhet.
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Flexibel lösning för både förskola och skola

Det förslag till lokalprogram som tagits fram redovisar lokaler för 18
grupper för ca 25 barn/elever, totalt ca 450 barn/elever. En del av lokalerna
ska vara utformade så att de kan passa både för förskolebarn och yngre
elever. Det innebär att ett det i en eller två arbetsenheter finns rum som kan
inredas antingen som skötrum eller verkstadsvrå, att kapprummen har
tillräcklig plats för torkskåp och att den del av skolan som är avsedd för de
yngsta barnen kan få en lämplig, vindskyddad, ombonad och inhägnad
lekgård. Anläggningen kommer således att kunna användas till förskola och
skola med olika fördelning mellan förskolebarn/elever i olika perioder.
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Skolans organisation och programskiss

Arbetsgruppen har tagit fram ett pedagogiskt program som grund för arbetet
med lokalprogrammet. Se bilaga 1. I programmet betonas att skolan ska
präglas av kreativitet och samarbete.
Lokalprogrammet bygger på att skolan organiseras i arbetslag med tre
grupper/klasser som var och en förfogar över följande lokaler.
Tre stora rum med plats för minst 25 barn vardera grupperade kring ett
”torg” och ett stort rum med köksinredning. Till arbetsenheten hör också 34 små grupprum (varav ett ska kunna inredas som skötrum i en av
arbetsenheterna), två kapprum, toaletter, förråd. Arean för arbetsenhetens
lokaler blir ca 460 kvm. Därtill kommer arbetsrum för lärare som ska finnas
i nära anslutning till arbetsenheten (kan vara gemensamt för två
arbetsenheter).
”Torget” är centrum för skolverksamheten och ”köket” är centrum för
fritidshemsverksamheten, men båda verksamheterna är integrerade och har
tillgång till alla lokalerna i arbetsenheten. I torget finns ”verkstäderna” som
innehåller inspirationsmaterial och praktiskt material för matematik,
svenska, engelska mm. Köket ligger intill ett av kapprummen och med god
kontakt med skolgården.
Gemensamt för hela skolan finns lokaler för
•
Musik och rytmik
•
Ateljé för slöjd, hantverk och bild
•
Bibliotek
•
Rum för specialundervisning (lärstudio)
•
Skolmåltidskök (tillagningskök)
•
Matsal
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•
Lokaler för elevhälsovård
•
Personalpausrum
•
Rum för rektor, biträdande rektor och skolassistent
•
Konferensrum
•
Postfack, kopiering, förråd
•
Vaktmästare
•
Städutrymmen
•
fastighetsförråd
Totalt beräknas den programskrivan arean till ca 3900 kvm. Med
kommunikationsutrymmen och tekniska utrymmen blir arean ca 4900 kvm.
Därtill kommer separata kallförråd för lekredskap mm.
För idrottsundervisningen förutsätts att Erikslundsskolans befintliga
idrottshall vid Erikslundsskolan används.
En programskiss som visar lokalsamband och lokalernas ungefärliga storlek
har tagits fram. Den redovisas på nämndens sammanträde 4 mars.
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Tomtutredning

I området finns tre skoltomter: Erikslundsskolans tomt, Östra
Vallabrinksskolans tomt och en A-tomt strax söder om Erikslundsskolan.
Kommunfastigheter gör en utredning av tomternas förutsättningar och hur
lokalprogrammet kan förverkligas i de olika alternativen. En första muntlig
redovisning av utredningens resultat lämnas vid nämndens sammanträde
den 4 mars.
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Investeringsmedel

Den fortsatta utredningen kommer att ta fram kostnadsuppskattning för
olika alternativa lösningar för den nya skolan/förskolan inför VP09.

Lena Morin
Barn- och grundskolechef

