
Vänsterpartiets yrkanden på FGN 25/10 2018 

Synpunkter angående Skolstruktur 2.0 och starten av Maja 

Beskowskolan   
 

Yrkande angående Maja Beskowskolan 
Vänsterpartiets ledamöter i För- och grundskolenämnden och Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden har ställt sig positiva till beslutet att Maja Beskowskolan kommer att 

bedriva verksamhet med inriktning mot grundskola (högstadium) och gymnasieskola med ca 1000 

gymnasielever och max 600 grundskoleelever. 

Vänsterpartiets önskan är att Maja Beskow med gemensamt högstadium och gymnasium kan bli en 

skola som kan utveckla bra pedagogiska arbetssätt och arbetsformer i samverkan med varandra och 

andra aktörer tex Umeå universitet, samnyttja moderna ändamålsenliga lokaler och specialsalar, 

bedriva en väl sammansatt och utvecklingsinriktad elevhälsa, öka elevernas motivation till 

gymnasiestudier, underlätta övergången från grundskolan till gymnasieskolan, etc.  

På förslag kommer gymnasieskolan att erbjuda elitidrottsgymnasium, naturvetenskapsprogrammet, 

ekonomiprogrammet, teknikprogrammet med inriktning mot IT och lärlingsutbildning. 

Vänsterpartiet vill att det ska bli en positiv start av den nya skolan och därför tror vi att det är 

lämpligast att vid starten ha ett intagningsförfarande som innebär att elever som är positiva till att gå 

på skolan kan söka sig dit, i stället för att vi tvingar elever dit. Därför anser vi att man bör starta Maja 

Beskowskolan åk 7, med ”frisök” from hösten 2019. Vänsterpartiet är principiellt emot det fria 

skolvalet men enligt nu gällande lagstiftning råder ett fritt skolval vilket vi som parti måste acceptera. 

Elever i hela kommunen ska kunna söka till den nystartade Maja Beskowskolans högstadium.  Att 

välja alternativet att flytta ett helt högstadium, är visserligen kanske det mest ekonomiska i det korta 

perspektivet, men inslaget av tvång kommer förmodligen att få en negativ effekt bland en del 

föräldrar och elever, vilket kommer att påverka det gemensamma bygget av en ny kultur på den 

nystartade skolan negativt. VI vet hur viktigt det är att bygga en positiv skolstruktur, och därför är det 

viktigt att Maja Beskow får en bra start, genom att de elever och föräldrar som är positiva till att gå 

på skolan är de som också kommer att välja detta alternativ.  

Yrkande  
Att en fördjupad utredning inför starten av Maja Beskow genomförs. 

Att Maja Beskowskolan öppnas upp endast för åk 7 med ”frisök” hösten 2019.  

Att konsekvenser vad gäller elever och personal i en gemensam grundskola och gymnasieskola (Maja 

Beskow) och hur man avser att verksamhetsmässigt arbeta med både positiva möjligheter och risker 

med samverkan i det aktuella åldersspannet beskrivs. 

Att samverkan med universitet, idrott och fritid, kultur och skolbibliotek m.fl. beskrivs. 



Att det förbyggande arbetet för elevernas hälsa, lärande och trygghet säkras exempelvis vad gäller 

raster, utemiljö, matsal mm. 

Att elevhälsans samarbetspartner med primärvården fastställs, så att det blir tydligt vilken 

hälsocentral skolan hör till.  

Att kommunikationsvägar utreds för de elever som går, cyklar eller åker buss, för att säkerställa säkra 

gång- och cykelvägar. Att skolskjutsregler fastställs. 

Skolstruktur 2.0  
 

Yrkande 
Att tidplanen för skolstrukturutredningen 2.0 förlängs och att utredningen fördjupas 

Vänsterpartiet vill skjuta på tidplanen för Skolstruktur 2.0, eftersom vi anser att FGN borde utreda 

och konsekvensbeskriva fler alternativa skolförslag än de som är beskrivna i ”Huvudförslag och 

alternativa förslag på skolstruktur för kommunala högstadieskolor 2029- Umeå tätort”, 2018-09-27. 

Med en fördjupad utredning med fler alternativa förslag som processas med berörda föräldrar, 

personal och elever under själva framtagandet, får FGN ett mer omfattande och genomarbetat 

beslutsunderlag. Vänsterpartiet vill se en tydlig koppling till funktionsprogrammet med en bärande 

vision för Umeå kommuns grundskolor. 

Det är även av betydelse att invänta den planerade utredningen av framtiden för grundsärskolan, 

träningsskolan samt resursklasserna. Dessa verksamheter är mycket viktiga för elevernas hälsa, 

lärande och trygghet och ställer särskilt höga krav på pedagogik och möjligheter till inkludering. 

Dessutom är behovet av lokaler för dessa verksamheter stora. Därför är det en viktig pusselbit i 

planeringen av den framtida grundskolestrukturen.   

Ett annat argument till att förlänga beslut inom ramen för skolstrukturutredningen 2.0, är 

nödvändigheten att invänta starten av åk 7 på Maja Beskow, så att vi får mer vetskap om intresset 

och söktrycket dit. Vänsterpartiet anser även att det kan finnas ett värde i att inkludera intresserade 

elever och föräldrar i en medskapande process även om den sker i efterhand. 

Vi vill inte hasta fram, då vi riskerar att göra vägval som kan visa sig vara fel! 

Att Skolstruktur 2.0 redogör för de olika alternativ/förslag som presenterats tillsammans med 

utförliga konsekvensbeskrivningar  

En så omfattande skolstrukturutredning behöver mer tid för att kunna beskriva förslagen med 

konsekvensbeskrivningar på ett adekvat sätt.  

Ex på vad vi tycker borde finnas med i konsekvensbeskrivningen/barnkonsekvensanalysen: 

- Positiva och negativa verksamhetsmässiga konsekvenser för elever 

- Positiva och negativa verksamhetsmässiga konsekvenser för personal 

- Samverkansmöjligheter  

- Risker  



- Elevhälsans insatser, personal 

- Kommunikationer: Skolskjuts, trafiklösningar, säkra gång- och cykelvägar 

- Utemiljö 

- Samverkan med universitet, idrott och fritid, kultur och skolbibliotek m.fl. 

- Behov av lokalanpassningar med Funktionsprogrammet som utgångspunkt 

- Översiktliga kostnadsbedömningar 

 

Att både Bräntbergsskolan och Ersängsskolan ska finnas kvar med högstadium samt att fler 

alternativa organisationsförslag utreds för Norra området   

Vänsterpartiet anser att man bör utreda grundskoleverksamhet på Ersboda, dvs från förskoleklass 

tom åk 9. Vi kan tänka oss olika organisationsformer av skolstrukturen på Ersbodaområdet, beroende 

på elevutvecklingen, men i så fall bör en eventuell omorganisering föregås av en gedigen utredning 

av hela Ersbodaområdet med ett tydligt utvecklingsperspektiv som även beskriver 

samverkansmöjligheter med andra aktörer. 

Vi tror att Bräntbergsskolan kommer att behövas som högstadium alternativt med fler skolformer i 

framtiden. Kanske blir det så att det blir för få paralleller för ett högstadium, men det är för tidigt att 

sia om hur föräldrarna kommer att välja de kommande åren. Förslag att utreda är om det är möjligt 

att fylla Bräntbergsskolan med fler skolformer/årskurser.  

Vänsterpartiet ställer sig positiva till planerna på en ny högstadieskola på Tomtebo, även om vi som 

parti föredrar f-9 - skolor. Vänsterpartiet har tryckt på för bygget av en ny skola på Tomtebo under 

hela mandatperioden. Vi anser att man bör utreda olika skolor med olika organisationsstruktur.  

Tex så har skolorna Tomtebogård/Sjöfruskolan genom åren organiserat sina skolor olika beroende på 

syfte och elevsammansättning. En fördelning av hyreshuselever och villaelever är att föredra. 

Att alternativa förslag utreds för en eventuell ny grundskola på området Väst på stan/Grubbe 

Om det kommer att vara aktuellt att utöka skolverksamheten Väst på stan/Grubbe, anser vi att man i 

första hand bör undersöka om man kan bygga om eller bygga till nuvarande skolor samt att utreda 

möjligheter till samordning med andra kommunala verksamheter tex äldreboende och förskola. 

Att behovet av grundsärskola, träningsskola och resursklasser utreds innan beslut om skolstruktur 

fattas 

Att utreda möjligheterna att inrymma den kommunala vuxenutbildningen på Vasaskolan  

Med tanke på den begränsade utemiljön och trafiksituationen kring Vasaskolan anser vi att 

Vasaskolan är mer lämplig för den kommunala vuxenutbildningen än som grundskola.  

 

 

Elisabeth Zachrisson (V) 

Elisabet Forssell (V) 

Ledamöter i För- och grundskolenämnden 

 


