
Mötesanteckningar, Dialogmöte för Forshällaskolan och Ljungskileskolan 
24 april 2018  
Plats: Forshällaskolans matsal 

Närvarande: Cecilia Sandberg och Vivianne Fräknefjord från Barn och utbidningsnämnden, 
Hans-Lennart Schylberg, förvaltningschef, Peter Madsen, grundskolechef, Tony Andersson, 
lokalplanerare, Ingela Haglund-Hansson, utredare, Nicklas Folkesson, rektor Forshällaskolan, 
Malin Cornwall, rektor Ljungskileskolan, föräldrar och andra anhöriga från Ljungskileskolan 
och Forshällaskolan. 
Höll i mötet gjorde Daniel Petrén, ordförande i föräldraföreningen på Forshällaskolan.  

Efter en kort presentation av närvarande politiker och tjänstemän redogjorde Barn- och 
utbildningsförvaltningens utredare Ingela-Haglund- Hansson för elevutveckling, lokalbehov 
och planerade byggen i kommunen. Hela hennes presentation finns att tillgå och refereras 
därför bara ytterst kort här: 

Antalet elever ökar kraftigt i de södra delarna av kommunen eftersom det byggs mycket nytt 
och sommarstugor byggs om till åretruntboenden. På kort sikt kan därför paviljonger behövas, 
för att få plats med alla elever. 
  För Ljungskile pågår nu en förstudie för att se på möjligheterna att bygga en 
helt ny F-9-skola, i första hand i området där nuvarande skola ligger. Det blir en fyrparallellig 
skola med cirka 1000 elever som är tänkt att stå klar 2024. Förstudien kommer pågå 
åtminstone fram till någon gång under 2019. Det kortsiktiga behovet av fler klassrum löses av 
att biblioteket nu flyttat ur skolans lokaler vilket ger ett par nya klassrum och ett fritidsrum. 
 I Forshälla finns också behov av en ny F-9-skola. Förstudie kommer 
förhoppningsvis inledas snart. Var den nya skolan kommer hamna är ännu en helt öppen fråga 
och platser som diskuterats är nuvarande område samt Råssbyn. Det akuta behovet av fler 
klassrum löses av att förskolan Bikupan flyttar ut ur de rum de disponerat. Dessa lokaler 
kommer byggas om och kunna användas som klassrum från i höst (vissa ombyggnader 
behövs). 

Rektor Nicklas Folkesson får svara på frågor om sammanslagningen av de två 
femteklassarna, och förklarar att detta beror på lokalbrist men att det klassrum den stora 
klassen (30 elever) kommer få disponera har ett annat rum i anslutning (fd kök för fritids) 
vilket kommer möjliggöra att dela gruppen vid behov. 

Fråga från pubilken: varför byggdes inte en förskola i Sundsstrand på en gång? Nu råder 
brist på platser för dem som flyttar in där. 
Cecilia Sandberg svarar att det är mycket svårt att i förväg veta vilka som flyttar in. I annat 
nybyggt område i kommunen byggdes förskola men det var mest äldre personer som köpte 
hus där. Det är mycket svårt att göra sådana här beräkningar. 
Vivivanne Fräknefjord berättar att en stor del av BUN:s sammanträden handlar om lokaler. 
Just nu finns svårigheter eftersom befolkningen växte snabbt, i och med den stora 
flyktingströmmen undan kriget i Syrien.  



På frågan om de har bra koll på behoven svarar panelen samstämmigt ja. Det pågår ett 
strukturerat och systematiskt arbete för att tillgodose behoven av nya skolor och om- och 
tillbyggnader i kommunen. Allt funkar bättre idag jämfört med fem eller tio år sedan, Men det 
råder också, pga högkonjuktur, brist på personal inom kommunen som kan projektera, och 
även inom byggsektor råder personalbrist.  

En förälder påpekar att stora klasser i klassrum byggda på 50-talet fungerar sämre idag än då 
eftersom pedagogiken och arbetssättet är annorlunda idag. Påpekar också att det är svårt 
att ta sig till och från Forshällaskolan annat än med buss eller bil eftersom det saknas gång- 
och cykelvägar. 

Föräldrar från Ljungskileskolan uttrycker oro över att det kommer bli svårt att få plats 
med en mycket större skola samt idrottsshall och idrottsplats i det område som förstudien 
i första hand ska titta på. De tycker också att det blir väldigt många barn på en ganska liten 
plats. 
Hans-Lennart Schylberg hänvisar till Källdal där man lyckats bra med ett liknande projekt. 

En förälder undrar om det verkligen går att få tag på moduler. Lokalplanerare Tony 
Andersson svarar att det tar cirka ett år att få tag på och uppföra moduler. 

En förälder uttrycker känslor av hopplöshet: hennes dotter kommer utgöra ett logistikproblem 
under större delen av sin skolgång. Rektor Malin Cornwall säger att det viktigaste händer i 
klassrummen och att det mesta i skolan fungerar mycket bra. 
BUN:s ordförande Cecilia Sandberg påpekar att de hela tiden måste göra avvägningar – ska 
pengar läggas på lokaler eller på fler pedagoger? Det pedagogiska fungerar bra. Nu gjorde 
fokus på lokalbehoven att detta möte blev väldigt problemorienterat. 

Politikerna ställer frågan var vi föräldrar vill att en ny skola byggs. En förälder säger att en 
annan plats, som är en mer naturlig knutpunkt och har bussar och andra kommunikationer 
nära, är bättre än nuvarande. Annan förälder påpekar att om skolan hamnar i t ex Råssbyn så 
blir det ännu längre och krångligare för de familjer som bor inåt landet i stället för vid kusten. 

Hans-Lennerat Schylberg berättar om den akutplan för lokaler som kommundirektören 
upprättat. 

Daniel avslutar mötet. 

Antecknat av Eva-Lotta Hultén


