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Skolorganisering läsåret 2021/2022
GRF-2020-31073
Sammanfattning

Inför läsåret 2021/2022 har grundskoleförvaltningen skapat ett förslag till skolorganisering som
beskriver i vilka årskurser respektive skola kommer att erbjuda utbildning. Förslaget är framtaget
av styrgruppen för produktionsplanering och respektive utbildningschef har processat förslaget
med sina rektorer. Efter detta har förslaget bearbetats, sammanställts och kompletterats med
andra uppgifter.
Förvaltningens förslag på skolorganisering beskriver i vilka årskurser respektive skola erbjuder
undervisning och är bilagt ärendet (Förslag Skolorganisering 2021-2022).

Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta
1. Grundskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till Skolorganisering 2021/2022
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse GRNAU 201106 Skolorganisering läsåret 2021/2022, reviderad
Förslag Skolorganisering 2021-2022, reviderad 20201103

Beslutsplanering

Grundskolenämndens arbetsutskott 2020-11-06
Grundskolenämnden 2020-11-18
Beslutet skickas till

[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller
organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på
ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information
till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]
Ärendet

SIGNERAD

2020-11-03

Grundskolenämnden har i ärendet om skolplacering 2017-02-14 § 7 beslutat att anta nya
riktlinjer för skolplacering. Dessa riktlinjer innebär att vårdnadshavarna till blivande
förskoleklasselever och de elever i årskurs 1 som inte har en skolplacering ska göra ett aktivt
skolval.
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Inför läsåret 2018/2019 beslutade regeringen att skolplikten ska inträda ett år tidigare än förut,
det vill säga redan höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år.
2020-09-23 § 143 beslutade grundskolenämnden att skolvalet inför årskurs 7 även
fortsättningsvis enbart ska innefatta elever som går i årskurs 6 på en skola som saknar
nästföljande årskurs. Det innebär att skolvalet inför läsåret 2021/2022 endast vänder sig till
elever som ska börja förskoleklass och de elever som går på en skolenhet i årskurs 6 och som
inte erbjuder undervisning i årskurs 7 kommande läsår.
Inför läsåret 2021/2022 har grundskoleförvaltningen skapat ett förslag till skolorganisering som
beskriver i vilka årskurser respektive skola kommer att erbjuda utbildning. Förslaget är framtaget
av styrgruppen för produktionsplanering och respektive utbildningschef har processat förslaget
med sina rektorer. Efter detta har förslaget bearbetats, sammanställts och kompletterats med
andra uppgifter.
Förvaltningens förslag på skolorganisering beskriver i vilka årskurser respektive skola erbjuder
undervisning och är bilagt ärendet (Förslag Skolorganisering 2021-2022).
I de lägre årskurserna behålls matarsystemet för de skolor som inte erbjuder fortsatt utbildning i
kommande årskurs. Förvaltningens förslag på vilken skola som tar över eleven när skolan som
eleven går på inte längre erbjuder utbildning är beskrivet i beslutsunderlaget som är bilagt
ärendet (Förslag Skolorganisering 2021-2022).
Inför läsåret 2021/2022 frigörs platser på Elinelundsskolan när Djupadalsskolans elever flyttar
tillbaka till de nya lokalerna, som beräknas vara klara till läsårsstarten. För att kunna erbjuda
elever i närområdet skolplats i närheten av hemmet planeras att Elinelundsskolan ska starta
undervisning för årskurserna 3, 4, 5 och 6. Det kommer även att vara möjligt att i ”Söka skola”
inför årskurs 7 välja Elinelundsskolan. För att både nu och de närmaste åren klara av den
förväntade elevökningen startas en ny skolenhet med arbetsnamnet Elinelundsskolan 2.
Skolenheten startar till att börja med inne i Elinelundsskolan, men kommer att behöva tillfälliga
lokaler redan till läsåret 2022/2023 för att sedan flytta in i permanenta lokaler höstterminen
2026.
De förändringar som föreslås för att erbjuda skolplats för eleverna inför 2021/2022 är
nedanstående.





Elinelundsskolan behåller sina elever till årskurs 2 och startar undervisning för årskurs 3,
4, 5 och 6. Elinelundsskolan kommer även att starta klasser i årskurs 7. Skolan planeras
bli en F-9 skola framöver.
Elinelundsskolan 2, ny skolenhet startas med förskoleklass. Skolenheten kommer att
finnas i Elinelundsskolans lokaler första året.
Hyllievångsskolan behåller sina elever till årskurs 4 och blir en F-4 skola. Skolan planeras
bli en F-6 skola framöver.
Kryddgårdsskolan Montessori, startades som en separat Montessorienhet på
Kryddgårdsskolan. Avvecklingen av enhetens högstadium som startade inför
innevarande läsår får till följd att anledningen till att ha en separat Montessorienhet inom
skolan inte längre finns. Av den anledningen föreslås att Kryddgårdsskolan Montessori
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läggs ner som separat skolenhet och att eleverna i åk F-5 och åk 8 flyttas till
Kryddgårdsskolan. De elever som nu går i årskurs 6 gör söker skola som de även gjort
om enheten funnits kvar.
Kryddgårdsskolan tar emot eleverna från Kryddgårdsskolan Montessori och kommer att
ha årskurserna F-6 + 9. Läsåret efter planeras enheten bli F-6.
Mellersta Förstadsskolan behåller sina elever och kommer då att bli en 7-9-skola.
Rosengårdsskolan 7-9 behåller sina elever och blir en 7-9-skola.
Örtagårdsskolan 7-9 behåller sina elever och blir en 7-9-skola.
Österportsskolan behåller sina årskurs 5-elever och blir en F-6 skola.

Ansvariga

Helena Plantin Enhetschef
Anette Enhav Avdelningschef
Anders Malmquist Förvaltningschef

