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Ändrad stadieindelning för Skegrie skola
Sammanfattning
Vid sammanträde den 10 februari 2021 (BIN 2021-02-10, § 18) beslutade
bildningsnämnden om lokalrevision för bildningsnämnden 2021. Av
lokalrevisionen, samt till revisionen bilagd behovsanalys för Skegrie skola, framgår
det att Skegrie skola föreslås behålla eleverna i årskurs 7 från och med läsåret
2022/2023, vilket innebär att Skegrie skola är en F-9-skola från med läsåret
2024/2025.
Föreligger behov för bildningsnämnden att besluta om ändrad stadieindelning för
Skegrie skola. Inför beslutet har en barnkonsekvensanalys genomförts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Ändrad stadieindelning för Skegrie skola (daterad 2021-10-29)
Barnkonsekvensanalys Skegrie skola (daterad 2021-10-28)
Skrivelse – Ang. behovet att utöka Skegrie skola med årskurs 7-9 (daterad
2021-06-08)
Protokollsutdrag BIN 2021-02-10, § 18 - Beslut om lokalrevision för
bildningsnämnden 2021
Lokalrevision bildningsnämnden 2021 (daterad 210121, korrigerad 210204)
Behovsanalys – utökning av Skegrie skola med årskurs 7-9 (daterad 2021-01-21) –
bilaga 2 till lokalrevisionen

Bildningsförvaltningens förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta
att Skegrie skola, som idag är en F-6-skola, från och med läsåret 2022/2023 ska
omfatta årskurserna F-9
att utökningen av Skegrie skola till en F-9-skola sker successivt under tre läsår,
genom att skolan behåller eleverna i årskurs 7 från och med läsåret 2022/2023
att skicka beslutet, tillsammans med tjänsteskrivelsen och övriga beslutsunderlag i
ärendet, till kommunstyrelsen, tekniska servicenämnden,
samhällsbyggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden för kännedom.

Bildningsförvaltningen
E-post bildningsforvaltningen@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Henry Dunkers
gata 1
Postadress Box 79, 231 21
Trelleborg
Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress
Box 173, 231 23 Trelleborg
Org.nr 212000-1199
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Tekniska servicenämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
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Ärendet
Vid sammanträde den 10 februari 2021 (BIN 2021-02-10, § 18) beslutade
bildningsnämnden om lokalrevision för bildningsnämnden 2021. Av
lokalrevisionen, samt till revisionen bilagd behovsanalys för Skegrie skola, framgår
det att Skegrie skola föreslås behålla eleverna i årskurs 7 från och med läsåret
2022/2023, vilket innebär att Skegrie skola är en F-9-skola från med läsåret
2024/2025. Bildningsnämnden beslutade godkänna lokalrevisionen och skicka den
till kommunstyrelsen som underlag till lokalförsörjningsplan, samt föreslå att en
förstudie ska genomföras så snart som möjligt, avseende möjligheterna att utöka
Skegrie skola med årskurs 7-9 i enlighet med behovsanalysen.
Bildningsnämndens lokalrevision, samt övriga nämnders lokalrevisioner, utgjorde
därefter underlag för beslut i kommunstyrelsen den 12 maj 2021 (KS 2021-05-12,
§ 108) om Lokalförsörjningsplan 2021. Kommunstyrelsen beslutade godkänna
lokalförsörjningsplanen samt att en förstudie av bildningsförvaltningens
lokalförslag för grundskolan ska genomföras. Av kommunledningsförvaltningens
tjänsteskrivelse framgår det att utökningen av Skegrie skola ska finnas med i
förstudien.

Angående behovet att utöka Skegrie skola med årskurs 7-9
I bildningsnämndens lokalrevision och den tillhörande behovsanalysen för Skegrie
skola, redovisas argumenten för den föreslagna utökningen av Skegrie skola med
årskurs 7-9. I en skrivelse daterad 2021-06-08, som bildningsförvaltningen
översände till kommunledningsförvaltningens lokalstrategenhet samma dag,
kompletteras bilden med avseende på behov av ytterligare platser inom
grundsärskolan. När eleverna stannar kvar på Skegrie skola i årskurs 7 så kan
utrymme frigöras på Västervångskolan för att möta de ökande behoven inom
grundsärskolan. Det ökade behovet av platser inom grundsärskolan har identifierats
under våren 2021, dvs. efter bildningsnämndens beslut om lokalrevison.
Argumenten för utökning av Skegrie skola med årskurs 7-9 kan sammanfattas
enligt nedan.
-

Utökningen frigör utrymme på Västervångskolan som kan användas för att
möta det ökade behovet av platser inom grundsärskolan.
Utökningen är en del av bildningsförvaltningens utveckling av
skolorganisationen i ett 1-16-årsperspektiv.
Utökningen innebär att befintlig överkapacitet i lokalerna på Skegrie skola
kan användas på ett effektivt sätt.
Utökningen av skolor på landsbygden med årskurs 7-9 innebär ett minskat
tryck med avseende på behovet av skolplatser i staden.

Utöver ovan kan utökningen av skolor på landsbygden med årskurs 7-9 ses som en
satsning på landsbygden.
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Förstudie avseende bildningsförvaltningens lokalförslag för
grundskolan
Den förstudie avseende bildningsförvaltningens lokalförslag för grundskolan som
kommunstyrelsen har beslutat om, pågår. Förstudien har fokus på just Skegrie
skola och behoven inom grundsärskolan. Utgångspunkten är att förstudien ska
kunna ligga till grund för beslut 2022 att avsätta medel för om- och tillbyggnad av
skolan 2023 och 2024, och att de lokaler som behöver tillföras/anpassas ska vara på
plats inför läsåret 2024/2025.
Bildningsförvaltningen planerar för att behålla eleverna i årskurs 7 på Skegrie
skola från och med läsåret 2022/2023, och har bedömt att det är möjligt med
hänsyn till befintliga lokaler under de första två läsåren. Det tredje läsåret, dvs.
läsåret 2024/2025 då skolan är fullt utbygg till och med årskurs 9, behöver dock
ytterligare lokaler och anpassningar av befintliga lokaler vara genomförda.

Beslut om ändrad stadieindelning
För att Skegrie skola ska kunna behålla eleverna i årskurs 7 från och med läsåret
2022/2023, föreligger behov för bildningsnämnden att besluta om ändrad
stadieindelning. Som underlag för beslutet har en barnkonsekvensanalys
genomförts med stöd av kommunens samordnare för frågor som rör
barnkonventionen.
Som underlag för barnkonsekvensanalysen har elevernas samt personalens
synpunkter inhämtats. Två handlingsalternativ, att skolan förblir en F-6-skola eller
att skolan blir en F-9-skola, analyseras. För- och nackdelar med respektive
alternativ lyfts fram. Sammantaget görs bedömningen att alternativet som innebär
att Skegrie skola blir en F-9-skola, är det bästa handlingsalternativet med hänsyn
till barnens bästa.
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att Skegrie skola från
och med läsåret 2022/2023 ska omfatta årskurserna F-9, samt att utökningen av
Skegrie skola till en F-9-skola sker successivt under tre läsår, genom att skolan
behåller eleverna i årskurs 7 från och med läsåret 2022/2023.

