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Sammanfattning

Grundskolenämnden ansvarar för organiseringen av de kommunala grundskolorna i Malmö. I
detta ingår vilka skolenheter som finns, vilka årskurser respektive skolenhet erbjuder samt, vilka
skolor elever matas till i de årskurser som elever inte söker skola. Nämnden har vid sitt
sammanträde den 19 november 2019 beslutat om skolorganisering för läsåret 2020/2021.
Grundskoleförvaltningen föreslår en revidering av skolorganiseringen för läsåret 2020/2021, i
form av en sammanslagning av Klagshamnsskolan och Strandskolan under det gemensamma
namnet Klagshamnsskolan. Klagshamnsskolan blir en F-9 skolenhet med två lokaler.
Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta
1. Grundskolenämnden godkänner sammanslagningen av Klagshamnsskolan och
Strandskolan.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Grundskolenämndens arbetsutskott 2020-05-15
Grundskolenämnden 2020-05-27
Ärendet

Strandskolan (som är en 2-9 skola) och Klagshamnsskolan (som är en F-1 skola) har idag samma
rektor och mycket samarbete sker mellan de två skolorna. Skolorna upplevs i stort av personal
och elever som en och samma skola. Personal rör sig mellan skolorna och vissa elever
tillhörande Klagshamnsskolan har sin undervisning i lokaler på Strandskolan. Därtill har båda
skolorna fritidshemsverksamhet i vilka elever från båda skolorna deltar. Bakgrunden till detta är
att kunna använda personal och lokaler på ett så effektivt sätt som möjligt.
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Det uppstår dock vissa svårigheter då två skolenheter delar skolledning, personal och elever. Då
de två skolenheterna har egna inloggningsuppgifter till de olika system som skolan använder,
både för de system som personalen använde och för InfoMentor som riktar sig till
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vårdnadshavarna. Det blir vidare en ökad administrativ hantering då vårdnadshavare behöver
lämna in vissa uppgifter och blanketter dubbelt för att de ska finnas i respektive skolas system.
Dessa svårigheter skulle avhjälpas om skolorna definierades som en skolenhet.
Avståndet mellan de olika byggnaderna ligger på gränsen till det avståndskrav som vanligen
nämns för att kunna definieras som en skolenhet, det finns inga farliga vägar som behöver
korsas för att ta sig mellan byggnaderna. Vidare sker det redan att elever tillsammans med
personal går emellan då två skolorna.
Skolledningarna på de båda skolenheterna och utbildningschefen önskar att en sammanslagning
sker för att effektivt kunna använda sina resurser och ser att det även för vårdnadshavare och
elever kommer att vara positivt. En sammanslagning av skolenheterna innebär att eleverna inte
behöver flyttas i elevsystem och att inloggningsuppgifter för tex vårdnadshavare inte behöver
ändras utan följer med från förskoleklass till och med årskurs 9 om inte eleven byter skola.
Lokalmässigt kommer alla lokaler användas på både nuvarande Klagshamnsskolan och
Strandskolan.
Frågan om att slå ihop de två skolenheterna har varit uppe samrådsmöte med vårdnadshavare till
eleverna på skolorna, vilka övervägande var positiva till en sammanslagning.
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