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§ 67
Val av justerare. BUN 2017/18
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Utse Gabriella Geertinger (S) att tillsammans med ordföranden Kerstin Angel (C)
justera protokollet.
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§ 68
Beställning av investeringsprojektet skolpaviljong till
Fajansskolan. BUN 2017/46
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
1 Överlämna beställning till Tekniska nämnden av skolpaviljong motsvarande 4 klassrum
med tillhörande grupprum till Fajansskolan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse angående beställning av paviljong Fajans, Tjänsteskrivelse om
Fajansskolan inför ht 2017.
Sammanfattning av ärendet
Fajansskolan har idag ett stort antal elever. Antalet elever fortsätter att växa och för att på
ett bra sätt kunna ta emot eleverna så föreslår BUN att uppdra till tekniska nämnden att ta
fram paviljonger motsvarande 4 stycken klassrum med tillhörande grupprum och
utrymmen såsom entréer och kapprum.
I den förskole- och grundskoleplan som är beslutad är Fajansskolan tänkt att bli en f-6skola från 2018. Antalet elever är idag 168 och till hösten 2017 så kommer det sluta 18
stycken elever och i området finns det motsvarande 39 stycken 6-åringar enligt senaste
elevprognosen (se underlag från enligt elevprognos ht 2016) och enligt de senaste
befolkningssiffrorna finns det 45 stycken barn som är 6 år i Fajansområdet (LIS,
20170203). Detta innebär att antalet elever ökar med 27 stycken redan inför hösten 2017.
Kapacitet utifrån de antal klassrum och grupprum som finns på skolan är 175 elever.
Denna gräns passeras med 20 st elever redan inför detta läsår. Samtliga klasser idag är
mellan 25-35 elever. Utifrån den utveckling vi vet så kommer antalet elever att hållas sig
på en hög nivå och en tillfällig lösning måste till för att klara ut situationen. Idag är nästan
samtliga klasser i stort behov av stora grupprum för att överhuvudtaget ta emot eleverna.
I utredning av Fajansskolan har konstaterats att det inte är möjligt att bygga om de delar
som idag är skyddsrum samt att de förskoleavdelningar inte är möjliga att konvertera då
det skulle innebära ännu större behov av förskoleplatser på andra enheter.
Utifrån en gemensam planering med förskolechef samt rektor för Fajansskolan blir det
nödvändigt att utöka antalet klassrum då det kommer att vara fortsatt behov av
förskoleplatser på Fajans som har 5 stycken förskoleavdelningar idag.
Då Fajansskolan kommer att bli en f-6-enhet tillkommer en årskurs som skall gå på
Fajansskolan.
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Slutsatsen är att beställa tillfälliga klassrum för att sedan planera för ny skola i Tröingeberg
och en konvertering av Tullbroskolan till en f-9-skola fram till 2020 då Fajansskolan åter
har växt ut ur sina lokaler inklusive de tillfälliga paviljonger som behövs i dagsläget.
Ekonomi
Beställningen av paviljonger har inte föregåtts av förstudie. Det kommer att tillkomma
kostnader för etablering, inventarier och för att anpassa utemiljön. Kostnaderna är svåra att
uppskatta då det påverkas av tillgången på paviljonger samt det allmänna kostnadsläget.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
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