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Till vårdnadshavare med barn på 
Torslandaskolan F-5 och Österödskolan 
Vi ska bygga en ny skola i Torslanda. 
Nuvarande Torslandaskolan F-5 ska rivas och en ny, modern skola skall enligt planerna 
vara klar hösten 2022. Nya skolan ska ligga där skolan ligger i dag. Under byggtiden 
måste eleverna få sin undervisning på ett annat ställe.  

I arbetet med att skapa den nya skolan vill vi vara öppna med vad som händer och vilka 
beslut vi gör. Vi har haft och kommer att ha möten med representation från er som 
vårdnadshavare. Vi kommer också att informera er via hjärntorget och webb. 

Att bygga en ny skola för staden är ett stort projekt med många inblandade. 
Grundskolenämnden har beslutat att beställa en skola. Lokalförvaltningen hyr in 
ersättningslokaler och bygger skolan. Trafikkontoret har ansvar för trafiken. 

På möte med representanter för er vårdnadshavare den 16 januari 2020, samt epost och 
telefon har vi fått en rad frågor som vi försöker svara på nedan.  

Vi kommer bjuda in till nytt informationsmöte i mars månad.  

Lokaler Torslandaskolan F-6 under byggnation 
Under byggnationen används lokaler på Österröd och paviljonger planeras på 
Torslandavallen. Nedan kan du se var olika årskurser har sina lokaler. 

Lokaler Läsåret 20/21 Läsåret 21/22 

Lokaler 

Österröd 

År 2  
År 3 (en grupp) 
Fritidshem år 2-3 

År 3  
Fritidshem år 3 

Temporära lokaler 

Torslandavallen 

Förskoleklass 
År 1 
År 3 (en grupp) 
År 4 
År 5 
År 6 
Fritidshem F-6 

Förskoleklass 
År 1 
År 2 
År 4 
År 5 
År 6 
Fritidshem F-6 
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Frågor och svar kring nybygge av Torslandaskolan F-6  
och Österödskolan och ersättningslokaler 
Hur ska ni lösa trafiksituationen? 
Svar: Vi är medvetna om att trafiksituationen på Gamla Tumlehedsvägen kan bli ännu 
svårare än vad den är i dag. 

Tillsammans med lokalförvaltningen och trafikkontoret i staden försöker vi att 
underlätta trafiksituationen så gott det går.  

Varför inte behålla skolorna tills allt är klart? 
Svar: Skulle vi byggt skolan någon annanstans – då hade vi inte behövt flytta från 
Torslandaskolan. Planeringen är att vi börjar riva till hösten (2020). Då står vi utan skola 
och måste flytta undervisningen. 

Finns det inte någon bättre och närmre plats att placera de tillfälliga lokalerna? 
Svar: Grundskoleförvaltningens och lokalförvaltningens lokalspecialister har kommit 
fram till att alternativet vid Torslandavallen är det bästa. Andra alternativ medför 
nackdelar som inte alternativ Torslandavallen inte har.  

Vad är argumentet för att slå ihop Österöd och Torslandaskolan till en enhet 
innan den nya skolan är klar? 
Svar: Det handlar om långsiktighet för eleverna och det pedagogiska arbetet. Allt för att 
vi ska kunna nå målen i undervisningen. Genom att bilda ny skolenhet redan nu kan vi på 
ett bättre sätt planera för elevgrupper och organisation som stämmer med den nya 
skolans lokalförutsättningar. 

Torslandaskolan F-6 har fler skolplatser och kan rymma fler elever. Vi lämnar lokalerna 
på Österödskolan till förskolan då nybyggnationen påverkar förskolans lokaler.  

Eleverna på Österödskolan gick till Noleredsskolan inför år 4 förut – hur 
kommer det att fungera det i framtiden? 
Svar: När eleverna byter från en skolenhet till en annan måste vårdnadshavarna söka 
vilken skola eleven ska gå i. Det finns inte någon automatik i vart eleverna går.  

Skolval – kommer ni att undersöka hur många som vill byta till 
Noleredsskolan? 
Svar: Vi vet hur många barn det finns i området och arbetar med befolkningsprognoser. 
De som vill byta till Noleredsskolan kan göra det via skolval / skolbyte.  

Du finner mer information här. 

Kan ni skapa en skolbuss som hämtar barnen i området?  
Svar: Skolskjuts måste ni söka var och en.  

Regler om skolskjuts finner du här. 

Kan vi ha en vakt vid övergångsstället? 
Svar: Vi tar med oss frågan, men kan inte svara på det i nuläget. Det samma gäller frågan 
om övergångsställe vid Österödskolan.  

http://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.44675082-91ef-4bde-8396-9eb4acefc971b
http://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.b9729e1e-37ca-484b-abac-203d3b891aad
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Hur planerar ni att jobba ihop Österödskolan med avseende på att hälften av 
skolans elever och även pedagoger/fritidspedagoger är nya i verksamheten? 
Svar: Att få nya elever och pedagoger är vanligt i all skolverksamhet. Rektorerna från 
båda skolorna samarbetar kring detta och personal från båda skolorna träffas under 
våren. Vi eftersträvar att skapa grupper där eleverna känner sig trygga.  

Finns det planer för att bredda trottoaren eller göra i ordning en riktig 
cykelväg? 
Svar: Det finns cykelväg från Torslandaskolan till Torslandavallen. Vi har fått information 
om att det planeras ett övergångsställe vid Torslandavallen som ansluter till gång- och 
cykelväg. I dialog med lokalförvaltning och trafikkontoret påtalar vi vikten av en säker 
trafikmiljö för eleverna.  

Vad har ni kommit fram till i barnkonsekvensanalysen vad gäller 
Österödsskolan? 
Svar: Vi planerar all verksamhet utifrån elevernas bästa. 

I beslutet från grundskolenämnden i juni 2019 står följande: 

Torslandaskolan skall erbjuda en kreativ och varierad utemiljö med en yta som följer 
ramprogrammets mål. Skolan ska erbjuda alla elever och all personal en arbetsmiljö som 
upplevs som trygg, överblickbar, tillgänglig och anpassad för olika åldrars behov. Skolan 
och skolans utemiljö ska också utformas så att delar av lokalerna kan hyras ut på kvällar 
och helger och så att utemiljön fungerar väl både under skoldagen och övrig tid.   

I gestaltningen av skolan arbetar man med att skapa en ute- och innemiljö som upplevs 
som trygg under både dag och kvällstid. 

En skola innebär att fler oskyddade trafikanter kommer röra sig i området vilket innebär 
att det är viktigt för staden att skapa trygga stråk för fotgängare och cyklister.  

För de elever som idag går på Österödskolan F-3 innebär en sammanslagning av 
skolenheterna att barnen kommer att befinna sig i ett större sammanhang, med fler 
elever och pedagoger att interagera med. Skolvägen kan för vissa elever bli längre. 

Hur ser planerna ut för utemiljön? Kommer skolgården att hägnas in? 
Svar: Lokalförvaltningen planerar utemiljön. En del lekredskap kommer att tas med från 
skolgårdarna till den tillfälliga skolgården vid Torslandavallen. Skolgården kommer att 
hägnas in. 

Hur berörs personalen? Flyttar fritidspedagoger med sina klasser? 
Svar: Vi planerar att göra så lite förändringar som möjligt. Planeringen för nästa skolår 
startar nu i januari – februari och görs som alltid i dialog med personalen.  
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