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Beslut om hur verksamheten vid Sandhems förskola 
och skola organiseras skjuts upp till 13 mars 
 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade under sitt sammanträde den 27 februari att skjuta 
upp besluten om hur verksamheten vid Sandhems förskola och skola ska organiseras. 
Besluten kommer istället tas vid ett extrainsatt sammanträde den 13 mars.    

Vid sammanträdet i måndags valde barn- och utbildningsnämnden att återremittera ärendet 
för att kunna bereda frågan ytterligare. Det innebär att vi till dess tar fram mer underlag för 
att kunna ta beslut på bättre grunder. Vi tittar på flera olika lösningar och kommer bland 
annat undersöka om det finns möjlighet att erbjuda fritids i Sandhem under våren på både 
morgonen och eftermiddagen. Detta för att nämnden ska ha tydligare förutsättningar att 
basera sina beslut på.   

För förskolans verksamhet är planen fortsatt att verksamheten bedrivs i de nuvarande 
lokalerna under våren och att en modullösning tas fram. Dock är det politiska beslutet även 
för förskolan uppskjutet.  

Vid det extrainsatta sammanträdet den 13 mars kommer nämnden besluta om hur skolans 
verksamhet ska organiseras på kort sikt och vilka tillfälliga lösningar som behöver 
genomföras under våren. Högsta prioritet är just nu att hitta lösningar i det akuta läget där 
de nuvarande skollokalerna behöver utrymmas skyndsamt.   

Parallellt påbörjas också processen med att titta på de mer långsiktiga lösningarna.   

Alla vårdnadshavare till barn och elever vid Sandhems förskola och skola är inbjudna till 
informations- och dialogmöten den 14 mars. Vid de mötena går vi igenom vilka beslut som 
fattats under nämndens sammanträde och vad det innebär för verksamheten de kommande 
månaderna.   

Med vänliga hälsningar,   
Joseph Tornell (KD), ordförande barn och utbildningsnämnden  
Helén Claesson, skolchef 
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