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1 Dnr 2014BUN088 Dpl 611 
 
Frösåkersskolan     
 
Diskussion om Frösåkersskolan. 
 
Förslag 
 
Barbro E Andersson (S) föreslår att arbetsutskottet får i uppdrag att föreslå den orga-
nisatoriskt och pedagogiskt bästa lösningen för elever inom nya Frösåkersskolans 
upptagningsområde. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att barn- och utbildnings-
nämnden beslutar att bifalla detsamma. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2014-10-23 
 
Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till arbetsutskottet att föreslå den organisato-
riskt och pedagogiskt bästa lösningen för elever inom nya Frösåkersskolans upptag-
ningsområde. 
_____ 
 
Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef, presenterar fyra förslag avseende Fröså-
kersskolan. Förslagen presenteras översiktligt enligt följande:  
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Förslag Åtgärd Antal elever Konsekvens 
Förslag 1 Frösåkersskolan 

- Ny skola 
 
Edsskolan  måste  
byggas ut/om. 
 

Frösåkersskolan  
(åk 4-9), 650 elever. 
Edsskolan 
(åk F-3), 350 elever. 

Öregrunds skola blir 
en F-3 skola samt 
förskola. Frösåkers-
skolan får åk 4-9 
och Edsskolan F-3. 
Vi kliver ur Gräsö 
skola, Snesslinge 
skola samt Kristine- 
lundskolan. 
Kristinelundskolan 
skulle ev. kunna bli 
förskola. 
 

Förslag 2 Frösåkersskolan 
- Ny skola 
 
Kristinelundsskolan 
måste byggas ut/om. 

Frösåkersskolan  
(åk 7-9), 400 elever. 
Edsskolan 
(åk 4-6), 250 elever. 
Kristinelundsskolan 
(åk F-3), 350 elever. 

Öregrunds skola blir 
en F-3skola samt 
förskola. 
Kristinelundsk. F-3. 
Edsskolan 4-6. 
Frösåkerssk. 7-9. 
Vi kliver ur Gräsö 
skola och Snesslinge 
skola. 
 

Förslag 3 Frösåkersskolan 
- Ny skola 

Frösåkersskolan  
(åk 4-9), 650 elever. 
Edsskolan 
(åk F-3), 200 elever. 
Kristinelundsskolan 
(åk F-3), 150 elever. 

Öregrunds skola blir 
en F-3skola samt 
förskola. 
Kristinelundsk. F-3. 
Edsskolan F-3. 
Frösåkerssk. 4-9. 
Vi kliver ur Gräsö 
skola och Snesslinge 
skola. 
 

Förslag 4 Frösåkersskolan  
- Rustas 

Ingen förändring. Ingen förändring. 

 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att barn- och utbildnings-
nämnden förordar förslag 3. 
 
Reservationer 
 
Kerstin Dreborg (MP) reserverar sig mot beslutet. 
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 2014-11-13 
 
Barn- och utbildningsnämnden förordar förslag 3, vilket innebär att en ny Frösåkers-
skola byggs för årskurs 4-9 med plats för 650 elever. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämnden diskuterar Frösåkersskolan och hur arbetet ska 
fortsätta efter kvalitetsdialogen. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-03-17 
 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag 
att göra en grundlig utredning av de fyra förslagen som presenterades vid 
nämndens sammanträde 2014-11-13 och vid behov ta fram nya förslag. De 
synpunkter som framkommit i kvalitetsdialogerna utgör ett viktigt un-
derlag i det fortsatta utredningsarbetet. 
 
Utredningen ska innehålla en konsekvensanalys och viktiga delar är: 
 

− pedagogiska aspekter 
− organisatoriska aspekter 
− ekonomiska aspekter 

 
Barnperspektivet ska tydligt lyftas fram i utredningen. Utredningen presen-
teras för barn- och utbildningsnämnden senast vid sammanträdet  
2015-06-11. 
_____ 
 
 
 

  
 


