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Kommunstyrelsen i Dals-Ed

Lärarförbundens synpunkter angående lokalutredningen
Vill börja med att vi som fackförbund har varit mycket positiva till att det satsas på skolans lokaler. Vi
har deltagit i förhandlingar och i dessa framfört våra åsikter. En del ändringar har gjorts, men vi är
ändå kritiska till det förslag som finns idag.

Trångt, trångt, trångt!
Vi anser att kommunen bygger för trångt. Som förslaget ser ut nu finns det ingen extra lektionssal att
tillgå för årskurs 3-9. Av erfarenhet vet vi att prognoser inte alltid stämmer, så behovet kan vara
treparallelligt i vissa årskurser i framtiden. Redan idag vet vi att det är några lägre årskurser med mer
än 50 elever (51 i åk 1, 54 i åk 2 och 52 i åk 4). Dals-Eds kommun har en vision om att växa och
elevantalet kan då öka och vad gör vi då, om det inte finns möjlighet att dela klasser pga salsbrist ?
Bara under 2013 har kommunen fått 61 nya invånare i åldern 0-5 år (Dalslänningen 11/10).

Förutom faran för stora klasser, minskar den pedagogiska flexibiliteten kraftigt. Säg att det finns
behov av att bilda en liten undervisningsgrupp för elever som behöver extra stöd. Var ska den gruppen
ha sin undervisning? Det enda extrautrymmet som finns är de tre små rummen som finns ovanför
biblioteket, men där finns skriv- och lässtudion samt svenska som andraspråk.

Språkvalen i moderna språk, spanska, tyska, franska och SVEN (svenska-engelska) ställer också krav
på salar.

De är bra att förslaget har tre laborationssalar för kemi, fysik och biologi, men det finns bara
ett preparationsrum/materialrum, och det behövs ett till.

Datorer och läsplattor kommer med all säkerhet att användas i större utsträckning än idag.
Det bedrivs redan idag projekt i kommunens skolor och förskolor. Detta kräver utrymmen
för förvaring och laddning.

Vi vet att rastmiljön är väldigt viktig för elevernas skoldag. I nuvarande förslag ser det trångt ut på
högstadiedelen. Fler klasser (åk 6-9) ska samsas på en mindre yta.

Vi måste också vara medvetna om att om bildundervisningen flyttas in i en lektionssal i
huvudbyggnaden, så kommer möjligheterna till den kreativa undervisning som idag bedrivs att kraftigt
begränsas.

Åk-3 paviljongen kvar!
I förhandlingar har vi poängterat att som första prioritet vill vi att treornas paviljong ska vara kvar.
Vinsterna skulle vara flera:

 Det blir inte för trångt i huvudbyggnaden.
 Treorna får även fortsättningsvis en lugn miljö under sitt första år på Hagaskolan, vilket vi tror

skulle uppskattas av såväl elever som föräldrar.
 Dals-Eds kommun får ändamålsenliga lokaler som skulle fungera på lång sikt.
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