Frågor och svar kring omlokalisering
2016-01-21
På föräldramötena och efter julen har nya frågor kommit upp kring omlokaliseringen och
renoveringen. Vi har sammanfattat dessa för att ge alla möjlighet att ta del av informationen.
Fråga: Kommer det bli problem med idrottsal?
Svar: Vi räknar med att inomhussäsongen genomförs i idrottshallen på Sverkerskolan precis som
vanligt. Eleverna i årskurs 1 och 2 som inte går på Sverkerskolan kommer att ha sin idrott förlagd så
att man börjar en dag i veckan på Sverkerskolan. Det möjliggör också fortsatt faddersamarbete och
gör att eleverna i trean inte blir fullt så ensamma på skolan.
Fråga: Hur blir det med fritids?
Svar: Fritids kommer vi att ha i samma lokaler som barnen har sin skoldag.
Fråga: Vilka regler finns kring skolskjuts?
Svar: Vissa elever kommer i och med omlokaliseringen bli skolskjutsberättigade. Rätten till skolskjuts
kommer att bedömas precis på samma sätt som för alla andra grundskoleelever. Beslutet tas av
antagningsenheten skolskjuts. Från Uppsala kommuns hemsida:
Du har rätt till skolskjuts om du



går i förskoleklass eller årskurs 1–3 och har minst två kilometer till skolan



går i årskurs 4–9 och har minst fyra kilometer till skolan.

Skolskjuts kan ske på olika sätt, till exempel med skollinjer, linjetrafik eller taxi. Din rätt till skolskjuts beror också
på trafiksäkerheten längs din skolväg och andra omständigheter. Du kan inte få skolskjuts för resor till och från
fritidshem.

Läs mer: https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/grundskola/resa-till-och-fran-skolan--grundskola/

Fråga: Vilken plan finns kring bussar?
Planen är att upprätta en skollinje. Skollinjens sträckning kan avgöras först när vi ser vilka elever som
blir berättigade till skolskjuts utifrån skolskjutsreglementet. Dragningen av den turen är alltså
beroende av skolvalet och ansökningar. Den kan inte planeras förrän efter skolvalet är genomfört och
färdigt. Fram till eleverna stiger på bussen är vårdnadshavare ansvariga. Skolskjutslinjen kommer att
gå i två turer, en för elever i årskurs 2 som kommer att börja skolan 8:30 och en för elever i
förskoleklass vars skoldag kommer att börja 09:00.
Fråga: Hur ska vi göra om vi vill ha skolskjuts?
Svar: När skolvalet är färdigt (i början på mars) bör alla som vill ansöka om skolskjuts göra detta. I
samband med detta är det också viktigt att man anger vistelsetider på fritids i ebarnungdom.

Fråga: Kommer man hinna hämta och lämna på Backen?
Svar: Finns det barn som har behov öppnar vi 06:30 och stänger 18:30. Har man behov av att komma
före 07:30 och stanna efter 17:30 meddelar man det i förväg.
Fråga: Hur blir trafiksituationen på Backen?
Svar: Eftersom det i dagsläget är en förskola, där alla lämnar och hämtar sina barn, så är storleken på
hämtnings- och lämningsområdet anpassat för att många lämnar och hämtar. Intrycket vi fick när vi
var på besök var att det var bättre förutsättningar än vi är vana vid idag.
Fråga: Vad innebär renoveringen?
Svar: Förutom ventilationen ska det göras andra förbättringar i skolbyggnaderna.
I hus A/1 (det stora huset) ritas översta planet om och görs bättre anpassat till både skola och fritids.
I och med att skolan kommer att rymma färre elever kan man bygga om vissa lektionssalar och
möjliggöra arbetsplatser för personal och skoladministration (i dagsläget finns 8 arbetsplatser för en
personalstyrka på över 50 personer inklusive skolledning och skoladministratör). Det kommer även
att rymmas rum för specialundervisning och gruppdelningar. Skolsköterskan har idag ett
mottagningsrum som inte uppfyller de grundkrav (t.ex. rinnande vatten) som finns på ett sådant rum
och det saknas dessutom vilorum. Antalet toaletter på skolan är inte heller det i enlighet med dagens
norm och detta kommer därför också att åtgärdas. En hiss kommer att byggas, vilket kommer att
förbättra tillgängligheten och underlätta städningen. Skolan är dessutom i skriande behov av nya
ytskikt och detta kommer också att åtgärdas. Det finns en strävan att genomföra renoveringen med
respekt för byggnadens karaktär.
Matsalsbyggnaden ska byggas om. Mottagningsköket har delar kvar från 60-talet och det är
svårarbetat för personalen. Onödigt mycket mat behöver beredas på annan plats vilket ger mer
transportkostnader och miljöpåverkan än nödvändigt. Byggnaden har genomgått en noggrann och
grundlig besiktning och bedöms efter renovering kunna hålla överskådlig tid. Det finns inga tecken på
att byggnaden på något sätt är ”sjuk”. Tidsplan för genomförandet av den delen av renoveringen är
inte färdig. Beroende på hur tidsplanen ser ut kan vi behöva lösa bespisningen för årskurs 3 på annat
sätt under nästa läsår. Vi har tankar om hur det kan lösas om det blir aktuellt, när vi vet informerar vi
om hur det blir.
Hus B/2 (gymnastikbyggnaden) har redan genomgått viss ytskiktsrenovering och har mekanisk
ventilation. Det finns ändå saker kvar att göra på den byggnaden. Bland annat ska
omklädningsrummen byggas om och huset ska kompletteras med toaletter. Även el och
rördragningar ska ses över. Detta ligger sent i projektet och treorna ska inte utrymmas under nästa
läsår.
Fråga: När är det klart?
Svar: Planen är att hus A/1 (det stora huset) kommer att vara färdigt att ta emot elever från
höstterminen 2017. Inga elever som går på skolan hösten 2016 kommer att vara borta från skolan
mer än ett år. Inflyttning i hus B kan behöva ske senare än direkt vid höstterminens start (detta berör
i sådana fall de som börjar förskoleklass hösten 2017).

Fråga: Hur blir det med sommarfritids och andra lovfritids?
Svar: Juli månad slår vi alltid ihop med Eriksskolan och är på Eriksskolan. Om vi behöver slå ihop
tidigare eller senare än så vet vi inte nu. Innan vi frågar er om vistelsetider för sommarlovet kommer
vi att veta hur vi har tänkt organisera sommaren och var vi kommer att vara.
Jullovet slår vi vanligen ihop med Eriksskolan och är på Sverkerskolan. Vi bestämmer inte nu hur det
blir med det. Det avgör vi närmare nästa jul.
Om vi kommer göra förändringar på andra lov vet vi inte ännu, det är beroende av hur många barn vi
har anmälda. Det vi diskuterat är att ettor och treor samarbetar och F och två samarbetar även kring
detta. Större sammanslagning än så räknar vi inte med i dagsläget.
Fråga: Berättar ni allt?
Svar: Utbildningsförvaltningen, Skolfastigheter och vi på Sverkerskolan har som ambition att vara så
öppna och transparenta som det bara går. Många beslut kan vi på skolan inte påverka men vi ser det
förstås som vår uppgift att förmedla den information som finns tillgänglig. Innan jul behövde vi
avvakta facklig samverkan och andra intressenter innan vi kunde ge besked därför kunde vi inte
berätta allt på en gång.
Fråga: Kan ni garantera…
Svar: Vi har förtroende för att Skolfastigheter kommer att genomföra omlokalisering och renovering
utifrån de nu upprättade planerna så långt det bara är möjligt. Garantera kan ingen, hur goda
marginaler man än räknar med kan det inträffa oförutsedda saker. Det finns ingen anledning att tro
något annat just nu än att den information vi lämnar är det som kommer att gälla.
Tidigare frågor som fortfarande kan vara aktuella (vissa justerade svar)
Fråga: Är det så här bråttom? Varför måste Sverkerskolan renoveras just nu? Kan man inte vänta?
Svar: Sverkerskolan behöver renoveras just nu eftersom det finns ett föreläggande från
miljöförvaltningen om att installera mekanisk ventilation i byggnaden. Det går inte att skjuta upp
längre än till nästa höst. Det går inte att lösa på något annat sätt än genom att utrymma byggnaden.
Hela A-byggnaden måste utrymmas på en gång, det går inte att ha enskilda årskurser kvar i hus A.
Fråga: Kan man inte få moduler till skolgården?
Svar: Att ställa upp moduler är inte en tänkbar lösning. Det handlar både om ekonomi och om
säkerhet. Vi kan inte ha hur många elever som helst på en byggarbetsplats, som ju bland annat
innebär annan trafikmiljö och en minskning av skolgården.
Fråga: Hur ska man föra fram vad man tycker? Vem ska man fråga?
Svar: Personalen på skolan tar alltid emot synpunkter och för dem vidare. Personalen på skolan har
tillgång till den information som finns och vet de inte direkt så kan de ta reda på svaret eller tala om
när vi kan ha ett svar färdigt. Det går alltså att prata med all ordinarie personal om det man tycker
något om eller undrar över. Vill man meddela sig skriftligen kan man mejla till
sverkerskolan@uppsala.se.

Fråga: Kommer ni göra om klasser inför hösten?
Svar: Det är för tidigt att svara på den frågan. Skolvalet kan alltid innebära förändringar i
elevunderlaget som kan innebära att klasserna behöver göras om.
Fråga: Kommer de tillfälliga lokalerna vara anpassade till eleverna?
Svar: Hildur Ottelin och Backens förskola ser vi som utmärkta lokaler att driva skolverksamhet i och vi
på skolan är nöjda med valet av omlokaliseringslokaler.
Fråga: Skulle inte Sverkerskolan byggas ut?
Svar: Under hösten fattades beslut om att inte genomföra den tidigare tänkta utbyggnationen av hus
B/2 (gymnastiksbyggnaden) längs Ringgatan.

