Synpunkter från föräldrar i Högsbo med anledning av förstudie ny Skytteskola
Vi vill att stadsdelsnämnden i Askim-Frölunda-Högsbo ser till att projektet:
●

Säkerställer tillräckligt stora, flexibla och vistelsebara skolgårdsytor inför
evakuering/byggstart. Undersöker möjlighet att spara delar av befintlig skolgård och inleder
dialog med park- och naturförvaltningen om utveckling av angränsande ytor.
● Omgående beställer en trafikutredning och får ekonomiskt utrymme för att hantera
kostnader för att lösa trafiksäkerheten i hela området inom ramen för ombyggnationen.
● I tid säkerställer beredskap/planerar för en alternativ högstadieskola i Högsbo för våra barn
om nya Skytteskolan inte räcker till.
● Involverar oss föräldrar i fortlöpande dialog om projektet så att vi tillsammans kan arbeta för
en skola som vi alla kan vara stolta över.
Vi föräldrar med barn som är elever och blivande elever på Skytteskolan är mycket glada över att
staden nu bygger om Skytteskolan för att möta behovet av grundskola för våra barn. Med en
ombyggd Skytteskola får vi ett mycket attraktivt kommunalt, nära grundskolealternativ för våra barn!
Vi vill gärna vara involverade i en konstruktiv dialog i det fortsatta arbetet.
I förstudien saknas beskrivning av hur tillräckliga utemiljöer/skolgårdsytor säkerställs inför/under
evakueringen. Lär av erfarenheterna vid Björkåsskolan! Skolgårdsytorna är en viktig livsmiljö för våra
barn även utanför skoltid. Skolans utomhuspedagogiska profilering måste ges utrymme att utvecklas
även under ombyggnationen! Vi tror att det går att hitta lösningar som ger tillräckligt utrymme där
ytorna utformas för ett mer effektivt nyttjande för våra barn, se bifogad skiss med förslag! Vi vill att
projektet omgående inleder en öppen dialog med park- och naturförvaltningen för att säkerställa
utemiljön för skolbarnen inför evakuering/byggstart.
Trafiksituationen runt Skytteskolan och intilliggande förskolor är inte tillfredsställande/säker idag.
Nybyggnationen ger möjligheter att förbättra trafiksäkerheten. Lär av erfarenheterna vid
Västerhedsskolan! Beställ en trafikutredning nu med ett helhetsgrepp som inkluderar tunga
transporter och trafiksäker hämta-lämna-trafik till Skytteskolan och omgivande förskolor samt övrig
motortrafik intill/genom skolområdet.
Vi barnfamiljer är många, vi trivs i vårt Högsbo och vi vill bo kvar! Vi blir också allt fler, i och med att
äldre flyttar ut, yngre flyttar in och att vårt närområde förtätas. Evakueringslokaler och nya
Skytteskolan planeras för ett tvåparallellt lågstadium. Förstudien visar att eleverna kommer att bo
väldigt trångt under sista året av byggnationen. Redan idag går 74 barn i förskoleklass och vi tror att
det finns behov av en treparallell skola/evakueringslokaler. Säkerställ i tid en alternativ
högstadieskola i Högsbo för våra barn om nya Skytteskolan inte räcker till!
Bilagt finns våra synpunkter och idéer inritade i förstudiens illustrationsskiss.
Med önskan om en fortsatt god medborgardialog!
Föräldrar till elever och blivande elever på Skytteskolan
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