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Ang. behovet att utöka Skegrie skola med
årskurs 7-9
Bakgrund
Vid sammanträde den 10 februari 2021 (BIN 2021-02-10, § 18) beslutade
bildningsnämnden godkänna föreliggande Lokalrevision för bildningsnämnden
2021. Bildningsnämnden beslutade därmed även föreslå att en förstudie ska
genomföras, så snart som möjligt, avseende möjligheterna att utöka Skegrie skola
med årskurs 7-9 i enlighet med den behovsanalys som utgör bilaga till
lokalrevisionen.
Av lokalrevisionen framgår det att det finns ett behov, kopplat till
bildningsförvaltningens utveckling av en ändamålsenlig skolorganisation med ett
1-16-årsperspektiv, att utöka grundskoleverksamheten med årskurs 7-9 i tre av de
nio nya rektorsområden som skapas. Det handlar om Skegrie skola, Serresjöskolan
och Smygeskolan som idag är F-6-skolor. Att genomföra åtgärder på dessa skolor
på landsbygden och i utkanten av staden, för att de ska kunna behålla eleverna i
årskurs 7-9, är också ett sätt att avlasta skolorna i de centrala delarna av staden där
befolkningstillväxten är störst.
Vid sammanträde den 12 maj 2021 (KS 2021-05-12, § 108) beslutade
kommunstyrelsen godkänna föreliggande Lokalförsörjningsplan 2021.
Lokalförsörjningsplanen är baserad på nämndernas lokalrevisioner.
Kommunstyrelsen beslutade vidare om genomförande av förstudier avseende
bildningsförvaltningens förslag till ny-, om- och tillbyggnader samt avvecklingar
för att möta framtida lokalbehov inom förskolan respektive grundskolan.
Förstudien som avser grundskolan ska inkludera den förstudie som
bildningsnämnden har begärt avseende möjligheterna att utöka Skegrie skola.
Förstudien som avser grundskolan har högre prioritet än den som avser förskolan.

Möjlighet att ta tillvara befintlig överkapacitet på
Skegrie skola
Av behovsanalysen avseende utökningen av Skegrie skola, som utgjorde bilaga till
bildningsnämndens lokalrevision, framgår det att det finns en betydande
överkapacitet på Skegrie skola, som bildningsförvaltningen vill utnyttja genom att
behålla eleverna i årskurs 7-9. Detta skiljer Skegrie skola från övriga två skolor
som bildningsförvaltningen också vill utöka med årskurs 7-9. Visserligen har även
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Smygeskolan en låg beläggningsgrad, men där handlar det om att skolan har
problem med dåliga delningstal. Alla klassrum används men antalet elever per
klass är lågt. På Skegrie skola är klasserna fulla och det finns lokaler över som kan
användas för att behålla eleverna årskurs 7-9. Dessa behöver dock kompletteras
med framför allt specialsalar.
Utifrån ovan anser bildningsförvaltningen att utökningen av Skegrie skola bör
genomföras, oaktat det övergripande resultatet av den förstudie avseende
bildningsförvaltningens förslag för grundskolans framtida lokalbehov som ska
genomföras, och oberoende av om förstudien kommer fram till att det är lämpligt
att utöka Serresjöskolan respektive Smygeskolan eller ej.

Ökande elevantal i grundsärskolan
Bildningsförvaltningen har sedan lokalrevisionen genomfördes identifierat ett
ökande behov av lokaler inom grundsärskolan. Detta kommer
bildningsförvaltningen att analysera vidare inför nästa års lokalrevision.
Grundsärskola bedrivs idag på Bäckaskolan (Bäckaskolan och Fågelbäcksskolan
blir Sjöviksskolan fr.o.m. ht 2021) och på Västervångskolan.
Av lokalrevisionen och behovsanalysen avseende utökningen av Skegrie skola med
årskurs 7-9, framgår det att en utökning skulle frigöra ca 150 skolplatser i staden,
främst på Västervångskolan. I lokalrevisionen räknade bildningsförvaltningen med
att de frigjorda platserna skulle användas för att möta ökande behov av
grundskoleplatser i staden. Bildningsförvaltningen ser nu att de frigjorda lokalerna
kommer behövas för att möta ökande elevantal inom grundsärskolan.

Ovan bild visar utvecklingen av antalet elever i grundsärskolan från vårterminen
2019 fram till höstterminen 2022. Antalet elever som läser ämnesområden, så
kallad träningsskola, är i princip konstant över åren. Det är antalet elever som läser
ämnen som ökar, och dessa elever finns framför allt på Västervångskolan idag.
Träningsskolan är lokaliserad på det som blir Sjöviksskolan till hösten.
Bildningsförvaltningen gör bedömningen att antalet elever i grundsärskolan
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kommer fortsätta att vara kring de nivåer som prognostiseras för höstterminen
2022. Ökningen av antalet elever i grundsärskolan i Trelleborg är i linje med
utvecklingen i riket.
Fortsatta analyser krävs för att säkert säga hur mycket lokaler som behöver tillföras
grundsärskolan, för att verksamheten ska kunna möta framtida platsbehov.
Bildningsförvaltningen gör dock en preliminär bedömning att det kommer behövas
ytterligare minst 2-3 klassrum med tillhörande grupprum. Bildningsförvaltningen
menar att de nu identifierade ökande lokalbehoven inom särskolan, är ytterligare ett
argument för varför utökningen av Skegrie skola bör genomföras oavsett det
övergripande resultatet av kommande förstudie avseende grundskolan.

Tidplan
Bildningsförvaltningens avsikt är att Skegrie skola ska behålla eleverna i årskurs 7
från och med höstterminen 2022. Det betyder att Skegrie skola är en F-9-skola,
fullt ut, från och med höstterminen 2024. För att möta de ökande elevantalen inom
grundsärskolan inför höstterminen 2022, är det viktigt att processen inte blir
försenad.
Det bästa scenariot är om en om-/tillbyggnad av Skegrie skola kan vara klar inför
höstterminen 2023, då skolan kommer att ha elever i både årskurs 7 och 8.
Bildningsförvaltningen gör dock bedömningen att skolan kan klara av årskurs 7
och 8 utan en om-/tillbyggnad, om det skulle visa sig att det inte är möjligt att
färdigställa en sådan så snabbt. Eleverna behöver i så fall blockläsa vissa ämnen,
och det kommer krävas transporter för att nyttja specialsalar på andra skolor under
det aktuella läsåret. Om-/tillbyggnaden måste dock vara klar senast inför
höstterminen 2024.
Om Skegrie skola ska behålla eleverna i årskurs 7 från och med höstterminen 2022,
så ska eleverna i årskurs 6 inte delta i det skolval inför årskurs 7 som genomförs
kring årsskiftet 2021/2022. Dessförinnan, under hösten 2021, behöver
bildningsförvaltningen bl.a. samverka organisationsförändringen och informera alla
berörda om kommande förändringar. Detta betyder att den del av förstudien
avseende grundskolans lokalbehov som avser om-/tillbyggnad av Skegrie skola,
behöver genomföras så snart som möjligt och vara färdig i början av höstterminen
2021 för att kunna ligga till grund för slutgiltigt beslut/ställningstagande kring
utökningen av Skegrie skola med årskurs 7-9.

