Kalvhagskolan – renoveras eller rivas?
Skolan F-5 i Styrsös Kalvhagen har under många år varit ett problem på grund av
eftersatt underhåll och dålig inomhusmiljö. Den 20 januari hade SiS arrangerat ett möte
på Styrsö för att föra en dialog med beslutsfattarna. Ett referat från mötet finns på
annan plats, men Gunnlaug Cunningham som är berörd förälder och ledamot i SiS har
därefter närmare studerat dokument, beslut och uttalanden i ärendet och funnit att
beslutsunderlaget är bristfälligt.
Gunnlaug har i demokratisk ordning skickat följande skrift till berörda beslutsfattare,
vilket vi vill delge allmänheten. Om det inkommer svar eller kommentarer i ärendet
kommer vi att publicera längst ned det i detta dokument.
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Som bofast på Styrsö och i Södra skärgården, anser jag att informationen om situationen kring
Kalvhagskolan har varit och är bristfällig. Skolan rör inte bara elever, föräldrar och personal,
den rör hela samhället. Den rör hela Styrsö och i förlängningen rör den hela skärgården.
Beskedet jag fick av stadsdelsnämnden på förmötet den 21/1 var att nämnden skall fatta beslut
som gör att det blir så bra som möjligt för så många som möjligt i stadsdelen. Den
information som finns tillgänglig redovisar dock inte hur detta skall bli möjligt.
Följande frågor anser jag inte finns besvarade i underlaget till beslut, men de är viktiga för att
vi som berörs skall förstå hur nämndens uppfattning att en flytt av Kalvhagskolan blir det
bästa alternativet för så många som möjligt.
1.

Synpunkter från personalen på Kalvhagskolan och från föräldrar med barn där redovisas
inte över huvud taget. Varför inte? De är nog så viktiga eftersom de är de absolut
närmast berörda. Har personalen vid Styrsöskolan fått yttra sig över huvud taget?

2.

I TU (tjänsteutlåtande) utfärdat 2014-03-03 erkänner man ett mångårigt eftersatt
underhåll på Kalvhagskolan. Som skattebetalare kräver jag att få veta varför. Hur
mycket har det bristande underhållet påverkat det dåliga skick skolan befinner sig i?
Med tanke på de höga hyrorna skolorna i Göteborg får betala, skall bra underhåll vara
inkluderat!

3.

Enligt bilagan som redovisar de ekonomiska besparingarna då "Tre kök blir ett kök",
kommer bemanningen inom kök och lokalvård att minska med en årsarbetande kock
och ett ospecificerat antal årsarbetare inom lokalvård. Dessutom uppges andra samordningsvinster uppstå. Kommer den här besparingen vår skola till godo i form av ökade
pedagogiska satsningar? Till exempel när det gäller utökad IT-utbildning, kompetensutveckling för personalen, högre konkurrenskraftiga löner, satsningar på förstelärare
med mera?
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4.

Som fördel för en flytt redovisas en ökad tillgång till skolledning och administration.
Innebär detta två rektorer och två administrativa enheter, en för F-5 och en för 6-9? Det
framgår inte. Om det blir två skolenheter med varsin rektor och administration är det
svårt att se hur tillgången skulle öka. Den enskilda rektorn kommer att ansvara för sin
egen enhet och vara tvungen att delta i olika möte inne på fastlandet. Tillgången blir
alltså densamma. Om det blir en rektor och en administrativ enhet blir tillgången mindre
än nu, då Kalvhagskolan har sin egen rektor.

5.

I TU, 2014-03-03, förmodar man att fler barn från öarna kommer att välja Styrsöskolan
i stället för att resa till skolor på fastlandet. För barnen på Brännö och Asperö kommer
resvägen till Styrsöskolan att bli längre och redan efter att det fria skolvalet infördes har
antalet elever på Styrsöskolan från dessa öar minskat. Det finns heller ingen beräkning
på hur en ökad befolkning på de olika öarna påverkar de olika alternativen.

6.

Den nya näridrottsplatsen vid Kalvhagskolan avfärdas i TU som en konstgräsplan. Där
finns (fanns) förutom konstgräsplan möjlighet till kulstötning, längdhopp, löparbanor
och klätterställning. För att inte tala om en häftig pulkabacke. Paviljongerna är nu
placerade så att enbart konstgräsplanen kan användas till fullo. Den lokala fastighetsägarföreningen har satsat 100 000 kr på att sponsra iordningställandet. Många frivilligarbetare har under flera år lagt ner hundratals timmar på att söka bidrag och arbeta för
att en näridrottsplats skall komma till stånd. Vilka planer finns för denna, om Kalvhagskolan flyttar? I fullgott skick blir det lättare för eleverna att på nära håll träna friidrott
inom idrottsämnet.

7.

Främst de boende i området kring Kalvhagskolan, men även vi andra, vill veta vilka
planer som finns för markområdet, om nu skolan skall flytta. Vad kommer i stället?
Vilka möjligheter får de föreningar och enskilda som nu tränar i gymnastiksalen vid
Kalvhagskolan?

8.

Jag har barn på Styrsöskolan och blir upprörd när jag i påstådda fördelar för en flytt av
Kalvhagskolan till Styrsöskolan får läsa att det kommer att föranleda en översyn av
trafiksituationen kring Styrsöskolan, då det finns problem med mopeder, golfbilar,
cyklar och parkering till dessa. Denna översyn kräver jag som förälder att den sker i alla
fall och det med det snaraste!

9.

I listan med fördelar talar man också om att en flytt kommer att kräva en översyn av
utemiljön vid Styrsöskolan. Utemiljön där kan inte vänta på att beslut fattas om
Kalvhagskolan. Även här kräver jag som förälder att det finns planer för att så tidigt
som möjligt förbättra utemiljön för de elever som nu går på Styrsöskolan.

10.

I underlaget tar man upp kostnader för renoveringar av båda gymnastiksalarna på ön.
Kontinuerligt underhåll och upprustning av kommunens lokaler borde vara självklart
och pågående, inte tas med som en EXTRA kostnad. Bland andra fördelar ur verksamhetsperspektiv som pekas ut är även anpassning av Styrsöskolans matsal och byggandet
av ett återvinningshus. De funktionerna bör anordnas ändå.

11.

Närheten till folkbiblioteket vid Styrsöskolan tas upp som en fördel vid flytt av
Kalvhagskolan. Det redovisas inga planer för utvecklingen av detta bibliotek, som jag
som besökare ser är trångt redan nu. Skall det då ge service till dubbelt så många elever
som nu, så behövs en utbyggnad. Idag finns ett litet bibliotek vid Kalvhagskolan, som
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utnyttjas flitigt av eleverna där. Att eleverna också besöker biblioteket vid Styrsöskolan
skall inte enbart ses som en kostnad i tid för personalen. Det har också ett pedagogiskt
värde för att tala om trafikvett och hur man umgås på vägarna. Den naturliga möjligheten till att undervisa i trafikkunskap minskar om Kalvhagskolan flyttar.
12.

När det gäller miljö- och omvärldsperspektivet har förvaltningen "inte funnit några
särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv". (TUN 137-0104/34, 2015-12-04).
Jag anser att förvaltningen helt har missat de perspektiven genom att inte diskutera hur
boende runt de olika skolorna påverkas, samt att helt utesluta vilken påverkan beslutet
kan ha på elever från de andra öarna i skärgården, inte minst när det gäller hur fritidsgården Ö-hålan skulle kunna ersättas.

Som ni förstår, finns det många frågor bland de boende när underlaget som presenteras är så
tunt och fragmentariskt. Det sprids rykten och ingen vet vad som egentligen pågår. För att
förhållandet mellan invånare och beslutsfattare skall präglas av förtroende, krävs en verklig
dialog och att vi får vara en del av processen från allra första början. Det blir också en
samordningsvinst.
Jag anser att ni vid ert beslut om Kalvhagskolan måste ta hänsyn till fler faktorer än de som
redovisas i TU. Jag anser också att dialogen med oss som är berörda måste förbättras.
Hälsningar
Gunnlaug Cottingham
Styrsö
På sammanträdet 2016-01-26 beslöt Stadsdelsnämnden Västra Göteborg
enhälligt att flytta Kalvhagskolan till ny byggnad, som skall uppföras intill Styrsöskolan.
Sektorchef Utbildning, Bo Niklasson, hävdade att effektivitetsvinsterna blir stora och att
skattepengarna gör bäst nytta på detta sätt, även om många boende menar annorlunda. Slutligt
beslut skall tas av Göteborgs kommun.
Läs länken på Göteborgs stads hemsida! (Länken har nu tagits bort!)

Sedan det blev känt att den nya skolan skulle kosta oss skattebetalare minst 60 miljoner
kronor ville jag undersöka vilka utredningar och beslut som legat till grund för att döma ut
Kalvhagskolan. Efter några hänvisningar kort och tvärs bland de kommunala förvaltningarna
konstaterades att det är kommunens Lokalförvaltning som hanterat alla åtgärder på skolan.
Frågorna blev tydligen besvärliga för 2016-06-02 meddelande efter påstötning handläggaren
Daniel Ruus att han inte hinner svara på frågor och han kan heller inte ange någon tidpunkt när
besked kommer.
Efter ytterligare påstötning hos Lokalnämndens politiker har 2016-06-13 Daniel Ruus
återkommit och vill på plats med några personer informera om sakernas tillstånd i
månadsskiftet juni/juli. Läs rapporten från mötet.
Peter Andersson
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