Evakuering Skytteskolan
Under entreprenadtiden så kommer Skytteskolans elever behöva evakueras. Eftersom den nya
Skytteskolan ska bli en F-9 skola så vill stadsdelen expandera sin verksamhet varje nytt skolår och ej
skicka iväg sina elever till Flatåsskolan och Västerhedsskolan som de gör i dagsläget. Detta skapar en
komplexitet i evakueringen eftersom även lokalerna behöver expandera varje skolår under
entreprenadens gång.
Tomten som Skytteskolan ligger på är stor, men svåråtkomlig. En bilväg går idag till skolan från
Marklandsgatan. Vid entreprenaden kommer denna väg användas för byggtrafik och därför olämpligt
att elever kommer samma väg. Inom och runt fastigheten ligger även 3 stk. förskolor som nyttjar
samma väg, även dessa flöden behöver omdisponeras i största möjliga utsträckning under
evakueringen. Genom skolans tomt går ett huvudcykelstråk som enligt Trafikkontoret kan bli svårt
att flytta. Fastigheterna och vägarna runt Skytteskolan är till mesta dels privatägda.
De förslag som kommer presenteras nedan bygger på tre grundförutsättningar:
-

Hus D kan hållas i skick under hela entreprenaden
Tomten söder om hus A och ägs av PoNF får nyttjas för moduletablering
De fyra rum som idag finns i hus B kan nyttjas helt av evakueringen.

FÖRSLAG 1
HT17-HT18 (F-3)
Hus A kommer stå kvar skolåret 17/18. All verksamhet som pågår idag i A-huset kan därför fortskrida.
Skolan kommer dock att expandera sin verksamhet med två paralleller av ÅK 3, dessa får ej plats i
hus A.
Hus D anpassas för att tillskapa 2 klassrum, 1 fritidsrum samt tillhörande grupprum för ÅK3. I
dagsläget råder innemiljöproblem i två rum i hus D. Dessa innemiljöproblem uppdagades Q1 2016 då
Dry-IT utförde en innemiljöundersökning som visade att fukttillskottet var mycket högt i rummet och
även att en tydlig avvikande lukt av frän/kemisk karaktär upplevdes vid inträde i rummet. Åtgärder
vidtogs, men i februari 2017 konstaterade verksamheten att problemet återigen uppstått.
Utredningen bedömer att ett fullständigt åtgärdsförslag för innemiljöproblemen inte går att göra då
en betydligt mer omfattande utredning skulle krävas för att komma fram till vad som orsakat
problemet. Hus D står på prickad mark och ska rivas när den nya Skytteskolan står på plats, så den
investering som behövs för att utreda samt åtgärda innemiljöproblemen i hus D blir oförsvarbar.
Eftersom innemiljöproblemen endast uppdagats i två rum kommer dessa stängas igen och göras
onåbara för verksamheten under evakueringstiden.
Under våren 2018 kommer markarbeten att påbörjas för moduletablering på Park- och
naturförvaltningens mark öster om hus A samt etablering av moduler för evakuering
Under sommaren/hösten 2018 kommer hus A och hus C att rivas.

HT18-HT19 (F-4)
ÅK F-3 flyttar in i paviljonger som står på Park- och Naturförvaltningens mark. Paviljongerna handlas
upp enligt lokalprogram för F-3, förutom gemensamma läromiljöer och gemensamma lokaler som
kommer finnas i hus B. Med detta menas:
-

Årskurs F-3 (klassrum, grupprum, fritids, lärararbetsplatser, samtalsrum, kapprum, WC, RWC,
förråd, städ)
Administration (kotor, förråd, kopiering, post, it-arbetsrum, samtalsrum, vilrum, RWC, WC,
konferensrum, pausrum)
Elevhälsa (Sköterska, vilrum/samtalsrum, psykolog/kurator/specialpedagog, RWC)
Servicelokaler (Omklädningsrum, RWC-dusch, Städcentral, Centralförråd, Vaktmästare)

ÅK 4 går i hus D som tidigare.
Barn som blir avsläppta med bil och ska gå i F-3 kommer omdirigeras till Marklandsgatan 51. Barn
som ska till hus D med bil blir avsläppta på parkeringen vid Marklandsgatan 19.
I hus B finns idag skolans kök och matsal, men även 4 rum som i dagsläget används sporadiskt. Två av
rummen ligger på plan 1 och de andra två rummen på plan 2. På plan 2 har det tidigare varit slöjdsal i
ett av rummen. Arbetsbänkar finns magasinerade i skolans förråd och sätts upp igen i slöjdsalen.
Slöjdsalen blir en kombisal mellan träslöjd och syslöjd. I salen intill slöjdsalen skapas en enkel
NO/bild kombisal. På plan 2 finns även en öppen yta där skolan har sitt bibliotek i dagsläget, denna
behålls.
HT19-HT20 (F-5)
Under sommaren 2019 iordningställs de två rum som finns på nedre plan i hus B till klassrum. 1-2
grupprum skapas. Mindre byggåtgärder kommer krävas; håltagningar i väggar, uppsättning av
provisoriska väggar, mm. ÅK 4 flyttar in i hus B vid terminsstart. De elever som ska gå i hus B kommer
få det trångt och kommer ej ha de ytor som rekommenderas enligt lokalprogrammet.
Lärararbetsplatser kommer tillgodoses i paviljonger eller i hus D.
ÅK F-3 har oförändrad situation i paviljonger.
ÅK 5 går i hus D som tidigare
HT20 (F-6)
Hus D byggs om ytterligare, 2 klassrum tillskapas av de rum som hittills används till fritids och
lärararbetsplatser. Det kommer ej finnas någon tillgiven yta för lärare att använda som
lärararbetsplats. Särskilda fritidsrum kommer ej kunna erbjudas ÅK 4-6. ÅK5-6 går i hus D
ÅK 4 går i hus B, oförändrad situation.
ÅK F-3 har oförändrad situation i paviljonger.

FÖRSLAG 2
HT17-HT18 (F-3)
Hus A kommer stå kvar skolåret 17/18. All verksamhet som pågår idag i A-huset kan därför fortskrida.
Skolan kommer dock att expandera sin verksamhet med två paralleller av ÅK 3, dessa får ej plats i
hus A.
Två klassrum färdigställs i hus B på entréplan där ÅK 3 kan gå. Inga fritidsrumeller lärararbetsplatser
kommer kunna tillskapas. 1-2 grupprum skapas. Mindre byggåtgärder kommer krävas; håltagningar i
väggar, uppsättning av provisoriska väggar, mm. I övrigt finns på entréplan toaletter, matsal och kök.
På övre plan finns idag två rum lika de rum som iordningställs på entréplan samt skolans bibliotek.
Hus D rivs under hösten. Projektering för paviljonger samt markarbeten påbörjas på den plats där
hus D står idag. En upphandling av moduler för F-3 genomförs under våren.
HT18-HT19 (F-4)
Hus A och C rivs under sommaren.
ÅK F-3 går i paviljonger placerade där hus D tidigare stod.
Följande ingår i modulupphandlingen:
-

Årskurs F-3 (klassrum, grupprum, fritids, lärararbetsplatser (även för ÅK4), samtalsrum,
kapprum, WC, RWC, förråd, städ)
Administration (kotor, förråd, kopiering, post, it-arbetsrum, samtalsrum, vilrum, RWC, WC,
konferensrum, pausrum)
Elevhälsa (Sköterska, vilrum/samtalsrum, psykolog/kurator/specialpedagog, RWC)
Servicelokaler (Omklädningsrum, RWC-dusch, Städcentral, Centralförråd, Vaktmästare)

ÅK 4 går i hus B som tidigare. Arbetsbänkar finns magasinerade i skolans förråd och sätts upp igen i
slöjdsalen på övre plan. Slöjdsalen blir en kombisal mellan träslöjd och syslöjd. I salen intill slöjdsalen
skapas en enkel NO/bild kombisal. Biblioteket intill dessa två salar behålls.
Logistik för hämtning/lämning av barnen på Skytteskolan bör ses över.
HT18-HT19 (F-5)
Moduletableringen utökas till en F-6 moduletablering under sommaren. Utökningen omfattar ytor
för ÅK 4-6 vilket innebär klassrum, grupprum, lärararbetsplatser, samtalsrum, kapprum, WC, RWC,
förråd, städ. Administration, elevhälsa samt servicelokaler utformas för F-6 från början.
Klassrummen på entréplan i hus B kommer möjligtvis användas till gemensamma läromiljöer.
HT20 (F-6)
De två klassrum på entréplan i hus B används till gemensamma läromiljöer. Mindre ombyggnation
kan förekomma.
F-6 får i paviljonger som tidigare.
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