
Gävles skolor växer

Solängen rektorsområde



Kvällens möte

• Information 

– Kort om bakgrund till beslutet

– Det fortsatta arbetet

• Frågestund
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Bakgrund beslut

Solängen rektorsområde



Bakgrund - Gävle växer

• Vårt arbete med likvärdiga skolor med hög 
kvalitet ska fortsätta.

• Vi ska skapa långsiktigt hållbara 
organisationer.

• Minska resultatskillnader 
som beror på elevsammansättning.

• Vi ska stödja integration.
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”Oavsett hur stora effekterna blir på 

skolresultaten av en ökad skolsegregation så 

är det ett värde i sig att elever från olika 

bakgrunder kan mötas i skolan. 

För att skolan ska fortsätta vara en 

sammanhållande kraft i ett demokratiskt och 

öppet samhälle är det värdefullt att skolan 

verkligen utgör en mötesplats för elever med 

olika bakgrund och förutsättningar.” 
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Källa: Skolverket



Bakgrund

• Solängsskolan ska under alla omständigheter 
renoveras (paviljonglösning).

• En högstadieskola ska byggas i 
Nynäsområdet.
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Beslut 



Beslut

• Solängsskolan blir till höstterminen en F-6 
skola med
– fritidshemsverksamhet och grundsärskolan  F-9 efter 

ombyggnation

• Nynässkolan blir till höstterminen en 7-9 
skola

• Nynäsparkens förskola, den verksamhet som 
finns i skolbyggnaden, flyttar i mars
– kommer inte att omfatta 5-åringar
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Tidplan byggnation och rust

Höst 2017 – höst 2019 (vår 2020)

• Byggnation högstadieskola Nynäs.

Januari 2018 – höst 2019

• Renovering och ombyggnation 
Solängsskolan.
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”Stora skolor”



”Stora skolor”

F-6 skolor med fler än 400 elever:

• Engelska skolan jr

• Ludvigsbergsskolan

• Staffanskolan

• Strömsbro skola

• Vikingaskolan

7-9 skolor med fler än 400 elever:

• Engelska skolan sr

• Sofiedalsskolan

• Solängen

• Vallback
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Trygghet

• Erfarenheter från sammanslagningen till 
Vallbacksskolan

• Gävlemodellen - ett framgångsrikt 
trygghetsarbetet inom grundskolan

• Viktig del i kommande handlingsplan inför 
våren
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Skolväg



Samarbete med 
Samhällsbyggnad Gävle

• Inventering av nuvarande skolvägar

•Förslag på väg för ”vandrande 
skolbuss”

•Eventuellt beslut om 
trafiksäkerhetsåtgärder  



Handlingsplan säker skolväg 

Under våren arbete med:

• trafiksäkerhet

• attityder 

• agerande

tillsammans med elever, medarbetare och 
vårdnadshavare.
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Fortsatt arbete



Elever

Tillsammans med skolornas elevråd planera 
för vårens arbete utifrån frågeställningen:

• vad är viktigast för dig i den här 
förändringen?

De svar och inspel vi får kommer att vara 
underlag för att ta fram handlingsplaner och 
arbetsgrupper

Vi ska också besöka blivande skolor
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Vårdnadshavare

• Möjlighet att fortlöpande ställa frågor och lämna 
synpunkter

• Öppna dialogmöten under våren på skolorna 
med fokus på frågan
– vad är viktigast för dig i den här förändringen?

• Besök på blivande skolor
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Medarbetare

• Första arbetsmöte 23 november med fokus på 
frågan
– vad är viktigast för dig i den här förändringen?

De svar och inspel vi får kommer att vara underlag 
för att ta fram handlingsplaner och arbetsgrupper.

• Möjlighet att fortlöpande ställa frågor och lämna 
synpunkter
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Frågor


