Framtidens skola och förskola
- en tematidning om skolor och förskolor i centrala Kil
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Framtidens skola

Färre elever och behov av förskoleplatser

Innehåll

Elevantalet i Kils skolor har minskat gradvis sedan boomen i början av 1980-talet. Skollokalerna är desamma förutom Tolita Skola
som vi byggde 1994 för att ersätta fyra landsbygdsskolor. Elevminskningen gör att vi har en överkapacitet av antalet elevplatser.
Inom förskolan är situationen omvänd, där saknar vi lokaler för att kunna erbjuda plats inom lagstadgade fyra månader.

en tematidning om skolstruktur i centrala Kil

”I den här tidningen kan du läsa hur vi
kommer att arbeta för att lösa arbetsmiljön
på Sannerudsskolan. Du får också ta del
av fyra förslag för hur vi kan organisera
förskolor och skolor i centrala Kil. ”

Det här är en tematidning från Kils kommun. Alla hushåll i Kil får den och
den innehåller historik, bakgrund och ett antal förslag för hur skolstrukturen
i centrala Kil kan komma att se ut.
Hur ska då framtidens skolstruktur i Kil se ut? Det är en oerhört viktig fråga
och en svår fråga eftersom vi inte kan se in i framtiden. Det finns dock många
saker vi är säkra på redan idag.
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Vi vet att att elevantalet i skolan minskat och att vi har outnyttjade lokaler i
flera av våra skolor. Vi vet att den nya skollagen ställer högre krav på lärmiljöer och att vi måste erbjuda förskoleplats inom fyra månader till de föräldrar
som begär det. Vi vet att vi måste åtgärda Sannerudsskolans arbetsmiljö och
att vi måste ordna fler förskoleplatser.
I den här tidningen kan du läsa hur vi kommer att arbeta för att lösa arbetsmiljön på Sannerudsskolan. Du får också ta del av fyra förslag för hur vi
kan organisera förskolor och skolor i centrala Kil.

I diagrammet nedan ser du att vi i centrala Kil har utrymme
att ta emot 500 elever mer än vi gör idag. I framtiden räknar
vi med att en överkapacitet på 200 eleverplatser skulle vara
lagom.
För att lösa de arbetsmiljöproblem som finns på Sannerudsskolan krävs att vi bygger om eller bygger nytt. Styrgruppen
föreslår att arbetet ska sättas igång och att det inte får
kosta mer än 150 miljoner kronor. På sidan 5 kan du
se en skiss som visar vad som ska byggas nytt, rivas
och byggas om.

Vårt fokus är att skapa en så bra skolstruktur som möjligt i Kil utifrån de
resurser och behov vi har idag och de resurser och behov
vi tror oss behöva i framtiden. Vi börjar med strukturen
i centrala Kil eftersom behovet av förskoleplatser
är störst där. Strukturen för övriga delar av Kil blir
nästa steg.
Barnen är vår framtid och att det är de som får leva
med de beslut som vi tar idag. Det är därför extra
viktigt att så många Kilsbor som möjligt tycker
till om förslagen så att det beslut vi tar blir det
bästa möjliga i ett framtida Kilsperspektiv.

Kommunstyrelsens ordförande
0554 - 191 11
mikael.johansson@kil.se

Centrala Kil

Översiktsbild över Kils kommuns skolor

Barn- och elevutveckling sam t lokalkapacitet för skola och förskola i centrala Kil
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Fagerås

Barn- och elevutveckling jämfört med lokalkapacitet och behov

2000

Hjälp oss med att få in synpunkter – din åsikt
är viktig!

Högboda

Vi redovisar förslagen lite längre fram i tidningen men vill
först visa hur det ser ut idag och hur prognosen för antalet
barn i förskola och skola ser ut till och med 2025.

Vi politiker kommer att sätta oss in i förslagen och väga dess för- och
nackdelar. Vi kommer också att sätta oss in i vad Kilsborna och berörda
verksamheter tycker innan kommunfullmäktige ska besluta om den framtida
skolstrukturen.
Vi är därför tacksamma om du sätter dig in i de fyra förslagen och berättar
för oss hur förslagen påverkar dig. Vi är också intresserade av vilket förslag
du tror är bäst för Kil. Läs mer på sista sidan om hur du kan lämna dina synpunkter och hur vi kommer att redovisa och använda Kilsbornas synpunkter.

Tolita

Den stora investeringen på Sannerudsskolan 7-9 i
kombination med den lokalmässiga underkapaciteten
inom förskolan, överkapaciteten inom skolan, en ny skollag
som ställer högre krav på lärmiljöerna och krav på att erbjuda
förskoleplats snabbare gjorde att politikerna gav barn- och
utbildningsförvaltningen uppdraget att ta fram ett antal
genomförbara förslag som löser problemen i centrala Kil.
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Så här påverkar ny skollag och läroplan

Arbetet med nya Sannerudsskolan 7-9 börjar nu

Svensk skola och förskola står inför stora förändringar som även kommer att påverka oss i Kil. Under 2010 har riksdagen fattat ett
antal beslut som kommer att påverka förutsättningarna för förskola och skola i Kil under många år.

De senaste åren har lokalerna på Sannerudsskolan 7-9 fått kritik för arbetsmiljön från elever, personal och Arbetsmiljöverket. Kritiken
gäller bland annat ventilation och fukt i i marken/grunden under tornen. Olika förslag till lösningar har diskuterats och nu föreslår
styrgruppen för skolstrukturutredningen att kommunfullmäktige beslutar att starta en om-, till- och nybyggnad av Sannerudsskolan
7-9. Enligt förslaget får åtgärderna kosta maximalt 150 miljoner kronor.

Vi har fått en ny skollag som gäller fullt ut från läsårsstart i
augusti 2011.
Några fakta om nya skollagen
•
•
•
•
•

förskolan blir en egen skolform
alla barn från tre års ålder har rätt till 15 timmar förskola
per vecka
när föräldrar har önskemål om förskola ska kommunen
erbjuda förskola inom 4 månader
stärkta rättigheter för elever till exempel att elever ska ha
rätt till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator
inom elevhälsan
högre krav på lärarbehörighet och kommande beslut om
vilka krav som kommer att gälla för lärarlegitimation

Förutom den nya skollagen har regeringen beslutat om nya
läroplaner för förskola och skola samt nya kursplaner och
ny betygsskala. Det ställer högre krav på ämnesbehörighet
för lärare som undervisar våra yngre elever och innebär att
vi måste öka behörigheten för lärarna i årskurserna 4-6. Vi
måste också skapa en skolstruktur som erbjuder lärmiljöer
som är anpassade till de nya ämneskraven. Nationellt sett
innebär förändringarna att Sverige får en ny lärarutbildning
från hösten 2011.

Skolor i Kils kommun

Tolita
Högboda

På sidorna 8-11 redovisar vi fyra förslag som är anpassade
för att möta de behov som ställs på framtidens förskola och
skola i Kil.

Fagerås

Viksta

Sannerud
Stenåsen
Dalliden

Skolor och förskolor i centrala Kil

Skiss över tänkta förändringar för ny Sannerudsskola 7-9. Skissen är en utgångspunkt för fortsatt planering och fortsatta diskussioner med den
samarbetspartner som kommunen väljer efter upphandling. Den slutliga bilden kan bli en annan.

Gamla lokaler rivs

Enligt förslaget så river vi de gamla slöjdsalarna, Gamla Real och de så kallade tornen med tillhörande lokaler fram till korridoren i nuvarande Sannerudsskolan.
Lunden fsk
Lövängen fsk
Lyktan fsk

Vikstaskolan

Kristallen fsk

Praktiskt/estetiskt centrum

Övriga delar behåller vi och utvecklar till praktiskt/estetiskt centrum som innehåller kök/matsal,
idrott, bild, musik, hem- och konsumentkunskap samt textil och träslöjd. Alla skolor i kommunen
ska kunna använda dessa lokaler i större eller mindre omfattning. Musikskolan flyttar in i praktiskt/
estetiskt centrum vilket krysset över Folkets hus symboliserar i kartbilden.
Ny teoridel

Kulskolan

(privat fsk)

Regnbågen fsk

Sannerudsskolan F-6

Musikskolan
Sannerudsskolan 7-9
Skogsgläntan fsk
Dallidenskolan
Dalliden fsk
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Vi bygger en ny fristående teoridel i direkt närhet till den praktisk/estetiska delen. Enligt skissen ligger teoridelen där ”Gamla Real” idag är.
Graniten fsk

Stenåsenskolan
Norrgården fsk
Färgdroppen fsk

Planering och upphandling

Beslutsprocessen har startat och kommunfullmäktige kommer troligen inom kort att besluta att sätta
igång processen som börjar med planering och upphandlingen av samarbetspartners för om- till- och
nybyggnation av Sannerudsskolan 7-9.
Framtidens skola i Kil
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Nuläge, F-6 skolor och förskolor i Centrala Kil
Lövängen fsk
57 platser

Antal elevplatser F-6
880 st
Lyktan fsk
19 platser

Antal förskoleplatser (fsk)
451 st inkl 41 hos dbv
Drift och underhåll
1 716 000 kr

Vikstaskolan F-6
Faktiskt antal: 217
Möjligt antal: 295

Kristallen fsk
19 platser
Lunden fsk
19 platser

Värmekostnad
982 000 kr
Städkostnader
2 815 000 kr

Kulskolan
36 platser

Hyreskostnader
5 919 000 kr
Kapitalkostnader
3 277 000

Regnbågen fsk
19 platser

Personalkostnad
66 000 000 kr
Totalkostnad per år
81 533 000 kr

Sannerudsskolan F-6
Faktiskt antal: 156
Möjligt antal: 250
Skogsgläntan fsk
108 platser

Dalliden fsk
57 platser

Dallidenskolan
Faktiskt antal: 132
Möjligt antal: 160

Stenåsenskolan
Faktiskt antal: 138
Möjligt antal: 175
Graniten fsk
38 platser

Norrgården fsk
Färgdroppen fsk
38 platser

I kartan ser du vilka förskolor och F-6 skolor vi har i centrala Kil idag. Du ser också vad drift och underhåll, el, värme, städ, hyra,
kapitalkostnader och personal kostar under ett år samt vad den totala årskostnaden för att driva förskola och skola är idag.

Förskolor i centrala Kil

Idag har vi fyra enavdelningsförskolor (Regnbågen, Lyktan, Kristallen och Lunden) i centrala Kil samt en
tillfällig enavdelningsförskola i Kils Energis före detta lokaler. Vi har också förskolor med flera avdelningar
på Skogsgläntan, Dalliden, Stenåsen (Norrgården och Färgdroppen) och på Viksta (Lövängen) samt plats
för 41 barn hos dagbarnvårdare.
För att lösa efterfrågan på förskoleplatser skulle vi behöva bygga ytterligare en förskola med fyra avdelningar i centrala Kil. Om vi använder samma beräkningskriterier, i ett 30-årsperspektiv, som vi gjort för de
fyra alternativen (A-D) så innebär det att årskostnaden för ett utbyggt nuläge skulle bli 94 306 000 kronor
per år.
Skolor i centrala Kil

Idag har vi fyra F-6 skolor (F-6 = förskoleklass till och med årskurs 6) i centrala Kil; Dallidenskolan, Sannerudsskolan, Stenåsenskolan och Vikstaskolan. Om vi anpassar nuläget för att möta efterfrågan på förskoleplatser, beskrivet ovan, återstår att anpassa skolverksamheterna i centrala Kil till nya lärmiljöer och minskat
elevantal. De förändringar som är tänkbara presenteras i alternativ A-D. Alternativen ska lösa både efterfrågan på förskoleplatser, minskat elevantal och krav på lärmiljöer.
Jämför alternativen för att bilda dig en uppfattning. Vi är mycket tacksamma om du därefter lämnar dina
synpunkter enligt anvisningarna på sista sidan.
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Förslag A-D (s 8-11) ska lösa vårt uppdrag på kort och lång sikt. Det betyder bland annat att respektive förslag har en viss överkapacitet för att vi ska kunna ta emot fler elever inom skolan vid en framtida inflyttning och elevökning. Överkapaciteten i förslag A-D
är hälften så stor jämfört med den överkapacitet vi har idag.
Under hela 2000- talet har barn- och elevkullar minskat samtidigt som vår skolstruktur sett likadan ut.
Efterfrågan på förskoleplatser har ökat de senaste åren och
idag önskar ungefär 97% av föräldrarna förskoleplats i
första hand. Föräldrarnas önskemål och statens beslut om att
allmän förskola ska gälla även för 3-åringar gör att vi har för
få förskoleplatser i Kil.

Tillfällig fsk
21 platser

Elkostnader
824 000 kr

Om förslagen för förskola och skola i centrala Kil

De förslag vi presenterar ska ge oss bra och flexibla lärmiljöer
som löser vårt uppdrag på kort och lång sikt. Förslagen ska ha
”lite luft” så att vi kan möta en inflyttning och större elevkullar.
För förskolans del är det kortare framförhållning. Vi måste
ställa om strukturen inom 1-2 år för att kunna erbjuda ettåringarna plats i förskola. Förslagen bygger på att vi ska klara en
efterfrågan på ca 500-550 barn under de kommande fem åren.

För att möta efterfrågan har vi minskat antalet familjedaghem till förmån för förskoleplatser. Vi har även skapat några
”en-avdelningsförskolor” i externa lokaler och skapat fler
förskoleplatser genom att skapa avdelningar på Stenåsenskolan och Dallidenskolan. Trots våra åtgärder och nybyggda
Skogsläntan behöver vi fler förskoleplatser.

Förklaringar till alternativens kostnadsberäkningar

När den senaste stora årskullen (födda 1992) försvann till
gymnasiet fick vi en överkapacitet inom skolan. Idag har
vi elever för 4 klasser inom varje årskull men lokaler för 6
klasser.

Drift och underhåll: kostnader för VA och renhållning, underhåll, reparationer och utemiljö, material, larm och städ. Total kostnad per år = drift
& underhåll, el, uppvärmning och personalkostnader.

Vi behöver se över skolstrukturen och förskolestrukturen för
att anpassa oss efter det elev- och barnantal vi har idag och
det vi ser i framtiden. Vi behöver också anpassa verksamheten
och lokalerrna till de nya krav som staten ställer på skolor
och förskolor samtidigt som det ska vara ekonomiskt hållbart.

Omställningskostnad = En engångskostnad för att göra om lokaler eller
bygga nya lokaler.

Kostnadsberäkningarna är baserade på nuvarande kostnader och gjorda
med antagande om att alla skolor och förskolor är fullbelagda, dvs 800
elever (F-6) och 18 platser per förskoleavdelning.

Siffrorna i alt A-D: (möjligt max antal elever i dagens lokaler) siffror utan
parentes anger max antal elever efter förändring.

Förutsättningar för F-6
Färgmärkningarna i alternativen utgår från ”stoppljusprincipen”.
Röd = enheten försvinner,
Gul = förändring,
Grön = ingen förändring.

Gemensamt för alla förslag är att
•
•
•
•

alla enavdelningsförskolor försvinner (Regnbågen,
Lyktan, Kristallen och Lunden) samt vår tvåavdelningsförskola Graniten som vi hyr externt
all nyproduktion av förskolor ligger på Lövängen och
Mons Backe.
det finns en förskola i eller i direkt närhet till alla
bostadsområden
åk 4-6 finns i max tre skolor.

Det som skiljer förslagen är bland annat
•
•
•

driftkostnader och personalkostnader.
A-C bygger på förändringar/omställningar för skolan och
endast nyproduktion för förskolan.
Alternativ D innehåller en ny F-6 skola placerad mellan
Dalliden och Stenåsen vid gång- och cykelvägen som
sammanbinder områdena.

Framtidens skola i Kil
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Alternativ A

Alternativ B

Läggs ned
Förändringar sker
Inga förändringar
Total omställningskostnad
72,5 miljoner kr

Lyktan fsk Lövängen fsk
(19 platser) (57 platser)
90 platser
Läggs ned

Kulskolan
(36 platser)
54 platser

Ny förskola Mons Backe
72 platser

Läggs ned
Förändringar sker
Inga förändringar
Total omställningskostnad
71,5 miljoner kr

Lyktan fsk Lövängen fsk
(19 platser) (57 platser)
90 platser
Läggs ned

Sannerudsskolan F-6
(250 elever)
300 elever
Skogsgläntan fsk
108 platser

Regnbågen fsk
(19 platser)
Läggs ned

Kristallen fsk
(19 platser)
Läggs ned
Lunden fsk
(19 platser)
Läggs ned

Vikstaskolan F-6
(295 elever)
300 elever

Dallidenskolan
(F-6 160 elever)
F-3 100 elever

Dalliden fsk
(57 platser)
108 platser

Kulskolan
(36 platser)
54 platser

Stenåsenskolan
(F-6 175 elever)
F-3 100 elever
Graniten fsk
(38 platser)
Läggs ned

Regnbågen fsk
(19 platser)
Läggs ned

Norrgården fsk
Färgdroppen fsk
(38 platser)
54 platser

Kristallen fsk
(19 platser)
Läggs ned
Lunden fsk
(19 platser)
Läggs ned

Vikstaskolan F-6
(295 elever)
300 elever

Ny förskola Mons Backe
126 platser

Sannerudsskolan F-6
(250 elever)
200 elever
Skogsgläntan fsk
108 platser

Dalliden fsk
(57 platser)
Läggs ned

Dallidenskolan F-6
(160 elever)
300 elever

Stenåsenskolan
(F-6 175 elever)
Läggs ned
Graniten fsk
(38 platser)
Läggs ned

Norrgården fsk
Färgdroppen fsk
(38 platser)
108 platser

Antal elevplatser F-6
800 st

Drift och underhåll
1 781 000 kr

Värmekostnad
1 002 000 kr

Hyreskostnader
4 835 000 kr

Personalkostnad
72 900 000 kr

Antal elevplatser F-6
800 st

Drift och underhåll
1 869 000 kr

Värmekostnad
1 070 000 kr

Hyreskostnader
4 812 000 kr

Personalkostnad
72 500 000 kr

Antal förskoleplatser (fsk)
506 st inkl 72 nya platser + 20 dagbarnvårdare

Elkostnader
836 000 kr

Städkostnader
2 694 000 kr

Kapitalkostnader
11 368 000

Totalkostnad per år
95 417 000 kr

Antal förskoleplatser (fsk)
506 st inkl 126 nya platser + 20 dagbarnvårdare

Elkostnader
887 000 kr

Städkostnader
2 885 000 kr

Kapitalkostnader
11 281 000

Totalkostnad per år
95 305 000 kr

Förskolor i alternativ A

Genom att bygga en ny förskola på Mons Backe
med fyra avdelningar och bygga till två avdelningar på Lövängens förskola så löser detta alternativ
efterfrågan på förskoleplatser.
Centrala Kil kommer i alternativ A att kunna erbjuda förskoleplatser på Stenåsen, Dalliden, Skogsgläntan, Lövängen och Mons Backe.

Förskolor i alternativ B

Mina anteckningar
+

-

I detta alternativ löser vi efterfrågan på förskoleplatser genom att bygga ut Lövängens förskola
med två avdelningar, bygga en ny förskola på
Mons Backe med sju avdelningar och använda
Stenåsenskolans lokaler till förskola.
Centrala Kil kommer i alternativ B att kunna erbjuda förskoleplatser på Stenåsen, Dalliden, Skogsgläntan, Lövängen och på Mons Backe.

Mina anteckningar
+

-

Skolor i alternativ A

I detta alternativ blir alla skolor kvar men Dallidenskolan och Stenåsenskolan blir F-3 skolor med
en klass i varje årskurs.
Det innebär att de elever som gått F-3 på Stenåsenskolan börjar fyran på Vikstaskolan. De elever
som gått F-3 på Dallidenskolan börjar fyran på
Sannerudsskolan.
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Skolor i alternativ B

?
Slutsatser

I alternativ B finns det tre F-6 skolor på Viksta,
Sannerud och Dalliden. Stenåsenskolan kommer
att användas som förskola.

?
Slutsatser

Framtidens skola i Kil
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Alternativ C

Alternativ D

Läggs ned
Förändringar sker
Inga förändringar
Total omställningskostnad
86 miljoner kr

Lyktan fsk Lövängen fsk
(19 platser) (57 platser)
90 platser
Läggs ned

Kulskolan
(36 platser)
54 platser

Ny förskola Mons Backe
108 platser

Läggs ned
Förändringar sker
Inga förändringar
Total omställningskostnad
95 miljoner kr

Sannerudsskolan F-6
(250 elever)
200 elever
Skogsgläntan fsk
108 platser

Regnbågen fsk
(19 platser)
Läggs ned

Kristallen fsk
(19 platser)
Läggs ned
Lunden fsk
(19 platser)
Läggs ned

Vikstaskolan F-6
(295 elever)
300 elever

Dalliden fsk
(57 platser)
126 platser

Dallidenskolan F-6
(160 elever)
Läggs ned

Kulskolan
(36 platser)
54 platser

Stenåsenskolan
(F-6 175 elever)
F-6 300 elever
Graniten fsk
(38 platser)
Läggs ned

Lyktan fsk Lövängen fsk
(19 platser) (57 platser)
90 platser
Läggs ned

Regnbågen fsk
(19 platser)
Läggs ned

Norrgården fsk
Färgdroppen fsk
(38 platser)
Läggs ned

Kristallen fsk
(19 platser)
Läggs ned
Lunden fsk
(19 platser)
Läggs ned

Vikstaskolan F-6
(295 elever)
250 elever

Sannerudsskolan F-6
250 elever

Skogsgläntan fsk
108 platser

Planfri GC-väg

Dallidenskolan
(160 elever i F-6)
Läggs ned

Stenåsenskolan
(175 elever i F-6)
Läggs ned

Ny skola
Graniten fsk
300 elever i F-6) (38 platser)
Läggs ned

Dalliden fsk
(57 platser)
126 platser

Norrgården fsk
Färgdroppen fsk
(38 platser)
108 platser

Antal elevplatser F-6
800 st

Drift och underhåll
1 754 000 kr

Värmekostnad
1 013 000 kr

Hyreskostnader
5 023 000 kr

Personalkostnad
72 500 000 kr

Antal elevplatser F-6
800 st

Drift och underhåll
1 865 000 kr

Värmekostnad
1 070 000 kr

Hyreskostnader
4 572 000 kr

Personalkostnad
73 000 000 kr

Antal förskoleplatser (fsk)
506 st inkl 108 nya platser + 20 dagbarnvårdare

Elkostnader
847 000 kr

Städkostnader
2 702 000 kr

Kapitalkostnader
13 848 000

Totalkostnad per år
97 687 000 kr

Antal förskoleplatser (fsk)
506 st inkl 20 dagbarnvårdare

Elkostnader
883 000 kr

Städkostnader
2 699 000 kr

Kapitalkostnader
13 339 000

Totalkostnad per år
97 429 000 kr

Förskolor i alternativ C

För att lösa förskoleplatserna i alternativ C bygger
vi ut Lövängens förskola med två avdelningar och
en ny förskola på Mons Backe med sju avdelningar. I det här förslaget gör man om Dallidenskolan
till förskola.

Förskolor i alternativ D

Mina anteckningar
+

Det här alternativet löser efterfrågan på förskoleplatser genom att bygga ut Lövängen med två
avdelningar och använda både Dallidenskolan och
Stenåsenskolan som förskolor.

Mina anteckningar
+

Skolor i alternativ D
Skolor i alternativ C

I alternativ C kommer centrala Kil att ha F-6 skolor på Viksta, Sannerud och Stenåsen.
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-

I alternativ D bygger vi en ny F-6 skola för de
elever som bor på Dalliden och Stenåsen. Vi placerar den nya skolan vid vägtunneln som sammanbinder de två bostadsområdena.

-

?

?

Slutsatser

Slutsatser

Framtidens skola i Kil
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Upptagningsområden och skolskjutsområden

Nedre Fryken

ts ino
u
j
k
s
l
till sko
Elever
7-9 har ej rätt

Upptagningsområden

Kartan beskriver dagens upptagningsområden för
våra fyra F-6 skolor i centrala Kil. Det finns en
viss flexibilitet i gränserna beroende på hur stor
en ny elevkull är när barnen börjar i förskoleklass.
Generellt gäller att de elever som bor i grönt upptagningsområde går på Sannerudsskolan, gult område
Vikstaskolan, blått område Dallidenskolan och rosa
område Stenåsenskolan.

Elev

er F-

6 ha

Viksta

r ej

rätt

till s

kols

kjuts

Vikstaskolan F-6

inom
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m
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kerat
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Skolskjutsområden

Skolskjutsgränserna är redovisade enligt barnoch utbildningsnämndens regler för skolskjutsar
och visar att de elever som bor inom markerade
områden (Elever F-6 samt Elever 7-9) inte har rätt
till skolskjuts.

atan
Storg

Sannerudsskolan F-6

Sannerud

Sannerudsskolan 7-9

Stenåsen
Dallidenskolan F-6
Stenåsenskolan F-6

Dalliden
12
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Fakta om verksamheter inom skola och barnomsorg
Förskola
Förskolan erbjuder pedagogisk verksamhet för barn från
1 år under den tid föräldrarna arbetar eller studerar. Barn i
åldern 3-5 år har rätt till allmän förskola från höstterminen
det år barnet fyller 3 år (15 kostnadsfria timmar per vecka).
Förskolans arbete bedrivs utifrån läroplanen för förskolan
(Lpfö 98).

Förskoleklass
Förskoleklass är en egen skolform som arbetar utifrån läroplanen för grundskola och fritidshem.(LGR 11). Vi erbjuder
förskoleklass från och med höstterminen barnet fyller 6 år.
Fritidshem
Fritidshemmen har verksamhet för barn i åldern 6-12 år under
den tid föräldrarna arbetar eller studerar. Fritidshemmen är
integrerade med förskoleklass och grundskola. Arbetet sker
utifrån läroplanen (LGR 11).
Grundskola 1-9
Alla barn mellan sex och sexton år i Sverige är skolpliktiga.
Undervisningen är obligatorisk och avgiftsfri. Grundskolan
arbetar utifrån Skollagen och läroplanen (LGR 11).
Särskola
De elever som på grund av en utvecklingsstörning riskerar att
inte nå grundskolans mål har rätt att gå i särskolan.

Familjedaghem
Familjedaghemmen (dagbarnvårdare) erbjuder verksamhet i
hemmiljö för barn från 1 år under den tid föräldrarna arbetar
eller studerar.

Musikskola
Musikskolan är en frivillig verksamhet som erbjuder undervisning på olika instrument, ensemble, drill och dans.
Målgruppen är barn och ungdomar.

Familjecentralen/Öppna förskolan
Öppna förskolan är en mötesplats för barn som är 0-6 år och
deras föräldrar. Barnen får tillgång till lek, skapande och sång.
Du som förälder får möjlighet att dela dina erfarenhter med
andra. Anmälan behövs inte och verksamheten är gratis för
dig och ditt barn.

Gymnasieskola
Vi ska erbjuda alla ungdomar i åldern 16-20 år möjligheter
att välja gymnasial utbildning i någon form. Vi har ingen
egen gymnasieskola men erbjuder Kilselever gymnasieutbildning i första hand inom samverkansområdet Värmland.
Vi kan erbjuda gymnasiesärutbildning i Karlstad.
Kommunal vuxenutbildning/SFI (svenska för
invandrare)
Komvux erbjuder grundläggande vuxenutbildning, gymnasiekurser och yrkesinriktade kurser.
Kils kommun har ingen egen vuxenutbildning. Om du vill
studera SFI (svenska för invandrare), grundläggande eller
gymnasial vuxenutbildning kontaktar du Torbjörn Nilsson,
SYV (studie- och yrkesvägledare). Tillsammans med Torbjörn
söker du lämplig utbildning.
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Vi behöver din hjälp
Du har nu tagit del av de förslag som finns för framtida förskole- och skolstruktur i centrala Kil. Vi är medvetna om att förslagen påverkar olika Kilsbor olika mycket och vill därför veta hur just du påverkas. Vi vill också veta vilket förslag du tror
är bäst för Kil. Med din hjälp räknar vi med att få en samlad bild av Kilsbornas åsikter. Hjälp oss med att få in synpunkter
– din åsikt är viktig!

Politiker
Väga in kommunens ekonomi,
egen politik, samhällspåverkan
och Kilsbornas synpunkter
innan beslut.

Våra roller

Medborgare
Lämna synpunkter för att ge
politikerna ökad förståelse
för hur förslagen påverkar
och vad Kilsborna tycker.

Tjänstemän
Ta fram underlag, sammanställa och presentera de
synpunkter som Kilsbor och
berörd verksamhet har lämnat.

Gör så här

Använd sidan www.kil.se/skolstruktur för att lämna dina synpunkter och för att ange vilket förslag du tror är bäst för
framtidens förskolor och skolor i Kils centralort. För att vi snabbt och enkelt ska kunna sammanställa synpunkterna ber
vi dig lämna dem via frågeformuläret på hemsidan.Om du inte har tillgång till dator med internetuppkoppling så är du
välkommen att låna datorer på Kils bibliotek eller i kommunhusets medborgarhörna. Om du inte har möjlighet till detta
så kan du svara på frågorna under ”Vad tycker du” och posta dem till oss eller lämna i kommunhusets brevlåda eller
reception. Vi vill ha ditt svar senast tisdag 26 april.
När vi sammanställt synpunkterna kommer vi att redovisa dem på kil.se och vid en informationsträff på KilArena. Vi
kommer att bjuda in Kilsbor och politiker till informationsträffen. När politikerna beslutar om framtidens förskola och
skola ska det framgå vilka inkomna synpunkter som varit extra viktiga för beslutet.

Vad tycker du (ringa in ett svar per fråga)
1. Kön: 		

Man

Kvinna

2. Ålder:

7-12

13-16

3. Jag bor:

Centrum Dalliden Fryksta Hannäs Jonsbol Kilslund V Lersätter Ö Lersätter Mon 		

		

Stenåsen Runnevål Viksta landsbygden annan kommun

17-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-65

65-69

70+

4a. Detta alternativ tror jag är bäst för Kils framtid när det gäller förskolor och skolor F-6 i centrala Kil
		

A

B

C

D

4b. Berätta varför du tycker så:

5a. Detta/dessa alternativ påverkar mig mest
		

A

B

C

D

5b. Berätta varför:

Lämna helst dina svar på www.kil.se/skolstruktur. Om du skickar post gör det till Skolstruktur, Kils kommun, Box 88, 665 23 Kil.

