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Bakgrund



Bakgrund, uppdrag &
genomförande
Mora kommun har tidigare genomfört flera
utredningar om deras skollokaler. Dessa utredningar
har drivits av för- och grundskoleförvaltningen
(Lokalrevision, 2016) och gymnasieförvaltningen
(Lokalutredning, 2015).

Till följd av dessa två utredningar fick
kommunledningskontoret i uppdrag av
kommunstyrelsen att utreda hur Mora kommuns
skollokaler ska organiseras och utvecklas för att bli
effektiva, ändamålsenliga och flexibla – ett uppdrag
som tilldelades NIRAS Sweden AB genom
direktupphandling i konkurrens.

Utredningen har fokus på de två högstadie-
enheterna som finns i kommunen – Noretskolan och
Morkarlbyhöjden – samt Mora gymnasium.

För uppdraget har fyra handlingsalternativ utretts av
NIRAS på Mora kommuns begäran:

En stor del av uppdraget bestod av att samla in
verksamheternas och politikernas perspektiv av de olika
handlingsalternativen, vilket gjordes genom intervjuer.
NIRAS intervjuade 42 personer vid 17 intervjutillfällen.
Följande parter intervjuades.

• Rektorer från högstadieskolorna och gymnasieskolan

• Fackliga representanter från högstadieskolorna och
gymnasiet

• Elevråd från högstadieskolorna och gymnasiet

• Intendent och schemaläggare på gymnasiet

• För- och grundskoleförvaltningen

• Gymnasieförvaltningen

• Kommunledningen

• Tekniska kontoret

• Stadsbyggnadskontoret

• Politiker från både kommunstyrelsen och
oppositionen

Utöver intervjuerna har en litteraturstudie och en
omvärldsanalys genomförts. I litteraturstudien analyseras
skolforskning från både Sverige och utlandet för att få
ytterligare perspektiv på de olika handlingsalternativen. I
omvärldsanalysen har NIRAS jämfört Mora med ca 100
skolor i Sverige från kommuner med invånarantal mellan
10 000 till 50 000.

En ny och samlokaliserad 7-9 skola1

7-9 skola samlokaliserad med gymnasiet2

Samlokalisera vissa lokaler 7-9 skola och gymnasium3

Om ingenting görs alls/befintlig organisation4

NIRAS och Facility Management

NIRAS är ett danskt stiftelseägt bolag som bedriver
konsultverksamhet inom bygg- och fastighetsbranschen.
NIRAS i Sverige är ett ledande bolag inom
byggprojektledning, fastighetsutveckling,
hyresgästrådgivning, miljö och internationellt
utvecklingsarbete.

NIRAS FM, tidigare FM Konsulterna, är specialiserade på
rådgivning inom Facility Management (FM),
lokalresursplanering, lokalförsörjning och upphandling.
NIRAS FM har tidigare utfört flera uppdrag i Mora
kommun.

www.niras.se

Simon Malm

+46 (0) 76 225 81 33

simon.malm@niras.se
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Snabbfakta om skolorna

Högstadieelever 17/18 288 (+16 sär, +326 F-6) 325 1030 (gymn.) + 500 (vux.)

Högstadieelever 2025 322 (+10-15 sär) 363 1224 (gymn.)

Elever per lärare 8,9 9,5 10,8

Genomsnittligt meritvärde 16/17 227 187 -

SALSA-värde 240 221 -

Avstånd till gymnasium (km) 2,4 km 3,3 km 0

Bruksarea (kvm) 9 623 kvm 5 576 kvm 32 404 kvm exkl. uthyrd del

Lokaleffektivitet (kvm/elev) 17/18 15,3 kvm per elev 17,2 kvm per elev 21 kvm per studerande

Ändamålsenlighet enligt verksamheten Dålig Dålig Dålig

Elevernas trygghet 74% 62% 87%

Annan verksamhet F-6 - VUX

Prognos elevantal 2025 procentuellt
fördelat enligt nuläge och
befolkningsprognos.

SALSA-värdet är det ungefärliga
meritvärdet en skola teoretiskt bör
uppnå baserat på ett antal
bakgrundsfaktorer hos eleverna.
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Elevernas upplevda trygghet är hämtad
från skolinspektionens skolenkäter,
svaren är från VT16.



Kartbild över befintliga skolor och potentiella lokaliseringar

Detaljplanen tillåter skolbyggnation Kräver detaljplanearbete Befintliga 7-9 skolor

Morkarlbyhöjden

Noretskolan

Strandenområdet i Mora
är populärt och används
vid målgången av
Vasaloppet. Tidigare har
det funnits en skola på
området. Området är ca
20 500 kvm. Det finns
även en diskussion om att
bygga en multiarena på
området.

Gymnasieområdet har
planer på att riva
byggnaden som huserar
de högskoleförberedande
programmen. Här skulle en
ny högstadieskola
samlokaliserad med
gymnasiet kunna byggas.
Området är ca 16 874
kvm.

Tingsnäsområdet är under
planering hos
Stadsbyggnads-kontoret,
främst för bostäder. En
skola skulle kunna
bebyggas på området men
kräver ytterligare
planering av exakt
lokalisering samt
detaljplane-ändringar.

E45:an genom Mora
kommer att genomgå
kapacitetshöjande
åtgärder, ett projekt som
planeras tillsammans med
Trafikverket. I huvudsak
kommer trafikljus att
ersättas med rondeller för
att öka genomflödet.

En skola för 700 elever kräver ca 8 000 BTA
(BRA/0,92) samt en skolgård enligt BBRs allmänna
råd på 30 kvm per elev. Det innebär att
tomtstorleken behöver vara i storleksordningen 25
000 till 30 000 kvadratmeter.

Dock är det inte många skolor i Sverige som uppfyller
detta, exempelvis har Malmö stad 15 kvadratmeter
per elev som riktlinje för skolgårdsyta.
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Mora kommun i
framtiden
Mora kommuns vision

Mora kommun har som vision att verka för ett aktivt
liv och förespråkar all form av rörelse.

Befolkning

Moras befolkningsprognos sträcker sig till 2040.
Fram till 2025 förväntas befolkningen nå nästan
20 800 invånare från dagens 20 300, en ökning med
2,4% över 8 år. Fram till och med 2040 är prognosen
20 946 invånare, en total ökning från idag på 3,2%.

• 2022 kommer antalet barn  i högstadieåldern att
nå sin högsta nivå på 701 barn

• 2025 kommer antalet barn i gymnasieålder att nå
sin högsta nivå på 710 barn

• Antalet barn i högstadieålder kommer vara fler än
barn i gymnasieålder fram till 2022, därefter
skiftar det

• Totalt antal barn blir som högst 2035 då totalen
blir 1400 barn i åldrarna 13 -18 år.

Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och
positiv utvecklingstrend. Staden är i takt med tiden och
erbjuder möjligheter för människor att trivas, utvecklas
och framförallt leva ett aktivt liv.

”

Målområden i den strategiska planen

Mora kommun har i sin strategiplan ett antal
målområden:

• Tillväxt och utveckling

• Livslångt lärande

• Livskvalitet för alla

• Vår hållbara kommun

Strategiska planen i detalj

Det fjärde målområdet i kommunens strategiska plan
– vår hållbara kommun – beskriver vad kommunen
anser är viktigt i den framtida planeringen. Hållbarhet
ur samtliga aspekter – ekonomisk, ekologisk och
social ska skapas. Ur detta kommer jämlikhet och
integration för kommunens alla invånare vilket följs av
en indikation på vad kommunens medel ska användas
till.

Dalarna är landets bästa region för unga där ungas drivkraft
tas tillvara med en tydlig plats i tillväxtarbetet.

”

Kommunens ekonomiska utrymme ska i första hand användas
till att utveckla kvaliteten inom skola, vård och omsorg.

”

Identifierade framgångsfaktorer i den strategiska planen

• Delaktighet och dialog

• Kvalitativt ledarskap, skolchef, rektorer och lärare

• Ökat samarbete mellan skolor och stadier

• Kvalitet i den fysiska miljön

• En öppen och trivsam skolmiljö med trygghet och
studiero

• Skolor med kvalitet och goda resultat

• Samverkan mellan privata, ideella, kommunala och
andra offentliga aktörer

• God ekonomisk hushållning och ett effektivt
användande av gemensamma resurser

• Tilltro till varje elevs förmåga

• Tidiga insatser för extra anpassningar och stöd

• Gemensam värdegrund och nolltolerans mot
mobbning

Region Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion

Region Dalarna som Mora kommun är en del av har även
målet att bli Sveriges bästa ungdomsregion.
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Sammanställning av handlingsalternativ



De fyra handlingsalternativen

En ny och samlokaliserad 7-9 skola1 7-9 skola samlokaliserad med gymnasiet2 Samlokalisera vissa lokaler 7-9 skola och
gymnasium3 Om ingenting görs alls/befintlig

organisation4

Alternativ 1 är att en helt ny 7-9 skola
byggs i Mora. Detta alternativ innebär att
de nuvarande högstadieverksamheterna på
Noretskolan och Morkarlbyhöjden stänger
och samtliga elever flyttas till den nya
skolan.

De områden som främst har beskrivits som
lämpligt för en ny 7-9 skola är
Strandenområdet och Tingsnäs som båda
har ett centralt läge med bra
kommunikationer.

Enligt prognos skulle skolan husera mellan
650 och 700 elever och  kräver en markyta
på ca 20 000 kvm.

Alternativ 2 är att gymnasiet delar lokaler
med 7-9 skolan. Detta skulle då innebära
att all högstadieverksamhet flyttar till
gymnasieområdet. Lokalmässigt behöver
rivning, ombyggnation och tillbyggnation
ske för att möjliggöra detta.

Marken som den högskoleförberedande
byggnaden idag står på är ca 16 874 kvm
och skulle kunna bebyggas med en ny
högstadiebyggnad.

Alternativet skulle innebära ett skolområde
där elever från 13-18 år har sin skolgång
med ett elevantal från 1700 till ca 1900
elever som mest. Utöver dessa elever går ca
500 personer på VUX här.

Alternativ 3 är att 7-9 skolan placeras i
närhet till gymnasiet, men inte på
gymnasiets område. Syftet är att möjliggöra
visst samnyttjande av lokaler t.ex.
idrottshall. Potentiell placering av skolan
skiljer sig inte från alternativ 1, d.v.s. att
Tingsnäs och Strandenområdet är de
främsta kandidaterna.

Enligt prognos skulle skolan husera mellan
650 och 700 elever och kräver en markyta
på ca 20 000 kvm.

Alternativ 4 innebär att ingen
omorganisering av 7-9 skolorna görs. Detta
innebär att Noret och MKBH fortsätter att
utnyttja sina nuvarande lokaler.

Ombyggnation eller renovering kan dock bli
aktuellt med detta alternativ för att
förbättra skolornas arbetsmiljö.

Alternativet innebär på sikt att Noretskolan
kommer att husera mellan 290 och 330
elever och Morkarlbyhöjden mellan 325 och
370 elever.
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Handlingsalternativ 1
Lokalisering

Utredningen har landat i tre aktuella lokaliseringar för
en ny högstadieskola i Mora. Det första alternativet
är Strandenområdet, där det tidigare funnits en
högstadieskola som brann ned. Det andra alternativet
är Tingsnäs, som Stadsbyggnadskontoret håller på att
planera för nya bostäder. Det finns även möjlighet att
bygga en ny och samlokaliserad skola på
gymnasieområdet utan att ha samma grad av
samnyttjande och samarbete med gymnasiet som
förespråkas i alternativ 2 och 3.

Elevvolymer

Att bygga en ny och samlokaliserad skola innebär att
elevantalet är 2022 kommer att uppgå till ca 700 elever.

Lokalkonsekvenser

Alternativet innebär att den nya skolan tar emot
samtliga 7-9 elever från Mora. De befintliga 7-9
skolorna måste då antingen avvecklas eller hitta
annan verksamhet som kan nyttja dem.

Den nya skolan innebär en total nybyggnation. Detta
skapar möjligheter att bygga en modern skola med
god arbetsmiljö för samtliga, tillgänglighetsanpassad
och med hållbarhet i fokus. Klassrummen kan
utformas för hög flexibilitet och ändamålsenlighet.

Detta alternativ har ingen större påverkan på
gymnasiets situation. En potentiell påverkan sker
genom ett ökat trafikflöde runt gymnasiet beroende
på vart den nya högstadieskolan placeras, men i och
med de åtgärder som planeras för E45:an behöver
inte detta innebära några större skillnader.

Mora kommun har också i och med detta alternativ
möjligheten att besluta om Mora gymnasiums
lokalförändringar enligt lokalutredningen utförd 2015
som förespråkar en rivning av den
högskoleförberedande byggnaden och en tillbyggnad
som ansluter den yrkesförberedande byggnaden med
matsalen.
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Detaljplaner och trafiksituation

Strandenområdets detaljplan tillåter idag byggnation
av en skola, då en gammal detaljplan fortfarande
gäller. Tingsnäsområdet kräver detaljplanearbete och
ligger längre fram i tiden för byggnation av en ny
skola. Även gymnasieområdet är lämpligt för en ny
skola.

De tre potentiella lokaliseringarna för en ny 7-9 skola
är samtliga centralt belägna och i närhet till en av
Moras största trafikleder. En ny skola kan därmed öka
mängden trafik då föräldrar och kollektiv trafik kör
barn till skolan samt elever tar mopeder och dylikt.
Detta kan skapa en problematisk situation då det
kommer röra sig många barn bland mycket fordon.

1

Moras vision

Mora kommuns strategiplan har ett antal
framgångsfaktorer.  Alternativ 1  skapar möjlighet uppnå
flera av dessa.

• Ökat samarbete mellan skolor och (stadier)

• Kvalitet i den fysiska miljön

• En öppen och trivsam skolmiljö med trygghet och
studiero

• Skolor med kvalitet och goda resultat

• God ekonomisk hushållning och ett effektivt
användande av gemensamma resurser

• Gemensam värdegrund och nolltolerans mot
mobbning
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För- och nackdelar med handlingsalternativ 1
Ny skola och miljöombyte

En ny skola skapar nya möjligheter att tillgodose
elever och lärare med bra arbetsmiljö i form av
flexibla, effektiva och ändamålsenliga lokaler. Lokaler
som är anpassningsbara till den form av undervisning
läraren vill bedriva och som kan nyttjas för flera
sorters undervisning.

För att uppnå detta bör lokalerna erbjuda rum av olika
storlekar, olika former av möblering och vara
kompatibla med dagens teknik.

En ny skola ger också möjlighet att bygga bort
osäkerhet och otrygghet på vissa ställen genom en
mer genomtänk utformning. T.ex. kan utrymmena bli
mer översiktliga och att skolans entréer överskådliga.

En ny skola kan även förbättra miljön i skolan genom
bättre ventilation, bättre ljudisolering, bättre ljus i
lokalerna samt göra skolan tillgänglighetsanpassad för
alla.

Kollegialt lärande och fler resurser

Genom att ha en stor skola, får lärare större
möjligheter till kollegialt lärande. Idag har vissa lärare
inga kollegor inom samma ämne vilket försvårar
utbyten och utveckling. Även resursmässigt har en
stor skola en fördel då skolan inte blir lika känslig när
lärare är frånvarande i både kortare och längre
perioder.

Samordning av andra resurser som t.ex. elevhälsa kan
innebära högre tillgänglighet och bättre stöd till
elever.

Likvärdighet och större möjligheter

En skola skulle innebära högre likvärdighet för alla barn i
Mora. Alla barn skulle då få samma förutsättningar
oberoende av var de bor.

En skola skulle även kunna motarbete den uppdelning som
eleverna nämner, med älven som gräns. En skola ökar
chanserna för att hitta likasinnade vänner och därmed
möjligheten för en trivsam skolgång.

En skola

De intervjuade lärarna menar att en högstadieskola
fråntar eleverna möjlighet att byta skola om de har blivit
utsatta för något som gör att de inte vill fortsätta gå på
skolan. Även lärare skulle få begränsade möjligheter att
byta arbetsplats.

Trafiksituation och logistik

En skola skulle även innebära längre avstånd till skolan från
hemmet för de flesta vilket kan påverka elevers säkerhet
då de måste röra sig längre i trafiken. Utöver transporten
till och från skolan, så påverkas trafiksituationen kring
skolan eftersom fler elever leder till fler fordon som
framförs i området. Detta kan i sin tur också påverka
elevernas säkerhet men även orsaka trafikproblem som
drabbar hela Mora.

Det pågår ett kapacitetshöjande arbete av E45 genom
Mora som gör att trafikproblemen troligtvis främst
kommer märkas runtom skolan, speciellt vid avlämnings-
/upphämtningsplatser.

Stor skolenhet

Forskning kring skolstorlekens påverkan på elevernas
resultat och trygghet är inte enhällig.

Det finns forskning som stödjer både hypotesen att
större skolor leder till lägre resultat och även sämre
trygghet för eleverna, samtidigt som det finns
forskning som visar att det saknas samband.

När det gäller klasstorlek visar vissa studier att elever
i framförallt de lägre åldrarna uppnår bättre resultat
och högre trivsel i mindre klasser, men att
skolstorleken inte har någon påverkan. Det är viktigt
att inte blanda ihop större skola med större klasser,
då dessa inte nödvändigtvis går hand i hand.

Däremot visar viss forskning att större skolor är
mindre attraktivt för lärare, samt att skolstorleken är
en viktig faktor när en lärare väljer arbetsplats.  I och
med att lärarnas engagemang har stor påverkan på
elevernas resultat  kan en större skola leda till lägre
engagemang  från lärarna vilket i sin tur kan leda till
lägre elevresultat. Det är dock svårt att applicera
detta i Moras situation då nuvarande skolorganisation
tvingas skapa deltidstjänster, som inte heller ökar
attraktiviteten för lärare.

1

Fördelar Nackdelar Viktig aspekt
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Handlingsalternativ 2
Lokalisering

Alternativet innebär att 7-9 skolan placeras i samma
område som gymnasiet – d.v.s. vid Broåkern. En
sådan lösning möjliggör samnyttjande av flera
lokalfunktioner mellan högstadie- och
gymnasieverksamheten.

Detaljplaner och Trafiksituation

Detaljplanen tillåter till- och ombyggnad av nya skollokaler
i dagens gymnasieområde.

I och med fler elever och lärare i området kommer även
trafikbelastningen att öka. Detta innebär att en
genomtänkt lösning måste skapas för att säkerställa
elevers säkerhet och för att inte bli en flaskhals i Mora
trafiken.

Moras vision

Mora kommuns strategiplan har ett antal
framgångsfaktorer.  Alternativ 2  skapar möjlighet uppnå
flera av dessa.

• Ökat samarbete mellan skolor och stadier

• Kvalitet i den fysiska miljön

• Tidiga insatser för extra stöd anpassningar och stöd

• Samverkan mellan privata, ideella, kommunala och
andra offentliga aktörer

• God ekonomisk hushållning och ett effektivt
användande av gemensamma resurser

• Gemensam värdegrund och nolltolerans mot
mobbning

Lokalkonsekvenser

Ett samnyttjande av lokaler innebär att behovet av
vissa lokalfunktioner minskar p.g.a. större möjligheter
till effektivare nyttjande. Detta skapar möjligheter att
minska mängden nybyggnation som krävs samt
minska lokalkostnaderna per elev.

Alternativet innebär även att gymnasieskolan måste
byggas om för att kunna skapa en god skolmiljö för
både lärare och elever samt att skapa en effektivare
skola.

Vid en samlokalisering nyttjas vissa lokaler och ytor
av både högstadiet och gymnasiet.  Lokaler som har
nämnts som möjliga att nyttjas av båda
verksamheterna är idrottshallen och matsalen. Även
vissa specialsalar har nämnts som möjliga att
samnyttja.

Idag har gymnasiet, Noret och Morkarlbyhöjden alla
egna idrottshallar.  Samlokalisering skulle innebära att
Norets och Morkarlbyhöjdens idrottshallar inte längre
kan nyttjas av verksamheterna . Detta skulle innebära
att gymnasiets idrottshall kommer nyttjas till hög
grad vilket innebär att en ny idrottshall kommer
behöva byggas då gymnasiets idrottshall idag
bedöms vara fullbelagd.

Gymnasiets matsal har nämnts vara tungt belastad
idag vilket har lett till långa köer. En samlokalisering
skulle innebära att även matsalen behöver utökas för
att tillgodose de tillkommande eleverna. Matsalen har
även påpekats vara ett område där vissa elever
känner otrygghet.

Elevvolymer

Att bygga en ny och samlokaliserad skola innebär att
elevantalet i skolan kommer att öka. År 2022
kommer elevantalet att uppnå ca 1900 elever.
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Elever i samlokaliserad skola

Lokalfunktioner som
kan samnyttjas

ñ Bildsalar

ñ Hemkunskapssal

ñ Musiksalar

ñ Matsal & kök

ñ NO-salar

ñ Idrottshall

Samma plats
som gymnasiet
men olika
byggnader.
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För- och nackdelar med handlingsalternativ 2
Röd tråd, värdegrundsarbete, bekantskap

Genom att samlokalisera högstadiet med gymnasiet
kan samarbetet mellan det två stadierna förbättras.
Detta kan bidra till att eleverna lättare följer en röd
tråd i deras utveckling vilket kan förbättra
möjligheterna för lärare att se elevernas behov samt
kunskapsnivåer och tillsätta nödvändiga åtgärder i tid.
Det kan leda till att kunskapsbryggan som vissa
upplever i gymnasiet, krymper i och med mer dialog
och samarbete.

Samarbete kan även skapa möjligheter för
specialisering tidigare i åldrarna och göra det enklare
för elever att välja rätt gymnasieprogram.

Även värdegrundsarbetet kan samordnas mellan
stadierna vilket kan ge starkare effekt på elevernas
värdegrunder.

Samlokaliseringen öppnar även upp för möjligheter
att enklare hjälpa högpresterande elever att ta del av
högre undervisningsmaterial.

Samnyttjande av lokaler

Genom att samlokalisera skolorna, kan flera salar och
utrymmen samnyttjas. Detta kan ge en bättre
lokaleffektivitet och även vara ekonomiskt gynnsamt.

Detta frigör även potentiella ytor i Mora kommun
som kan användas för andra ändamål. Både
Strandenområdet och Tingsnäs är aktuella i andra
diskussioner av framtida bebyggelse.

Samordning av resurser, samnyttjande av kompetenser
och kollegialt lärande

En samlokalisering öppnar upp för möjligheter att lärare
från de olika stadierna delar med sig av sin kunskap och
erfarenheter.

Lärarnas kollegiala lärande kan också gynnas genom att
det blir fler lärare inom samma ämnen som tillsammans
kan utvecklas. Utifrån intervjuerna ser lärare i vissa
ämnen, t.ex. idrott och praktiska ämnen, större
samarbetsmöjligheter (även genomförandet av
undervisning) över stadiegränserna.

Vissa skolresurser som t.ex. elevhälsa, vaktmästare och
administration kan samordnas. Detta kan utöver
ekonomiska fördelar förbättra tillgängligheten för elever
som behöver hjälp eller någon att prata med.

Två förvaltningar och gymnasiets ambitioner

Det har genom intervjuerna uppkommit en del
funderingar kring hur två skolor, med två förvaltningar,
kan samordnas i samma lokaler. Främst har funderingarna
behandlat hur lokalerna ska schemaläggas, vem som är
ansvarig för vad och riskerna med ett ”vi och ni”-tänk.

Gymnasiet har planer på att utöka sitt utbud, t.ex. genom
YH-utbildning, och är ifrågasättande för hur en
högstadieskola på området begränsar gymnasiets
möjligheter att genomföra sina planer. Gymnasiet ser
också en risk i minskad attraktivitet då steget till
gymnasiet inte längre innefattar ett miljöombyte.

Trafiksituationen

Trafiksituationen kring Mora gymnasium är redan idag
problematisk med högbelastning och många fotgängare
blandat med fordonstrafik. En samlokalisering kan förvärra
situationen i och med fler fordon och fler som vistas i
området.

Elevernas trygghet och säkerhet

En samlokalisering betyder stora åldersskillnader
mellan de yngsta och äldsta eleverna. Detta har
påpekats av främst lärare och rektorer som ett
orosmoln.  Dock har det även nämnts att
åldersskillnaden kan vara gynnsam och skapa
trygghet i skolan.

Den stora åldersskillnaden kan leda till att problem
som tidigare varit mer eller mindre isolerade till
gymnasiet, når ner till högstadieeleverna och
påverkar dem negativt.

Ett annat fråga som har lyfts upp är utsatta elever
inte har möjlighet att göra ett skolbyte om sådana
åtgärder skulle vara aktuellt.

I omvärldsanalysen har det dock inte hittats några
samband mellan elevers trygghet och skolans närhet
till gymnasiet.

2

Fördelar Nackdelar Viktig aspekt
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Handlingsalternativ 3
Lokalisering

Alternativ 3 har samma lokaliseringsmöjligheter som
alternativ 1. Alternativ 3 kommer dock innebära att
vissa funktioner samnyttjas med gymnasiet.

För att alternativ 3 ska kunna göras måste höga krav
ställas på genomtänkta trafiklösningar i området.
Detta för att säkerställa elevernas säkerhet mellan de
två skolorna de dagligen rör sig mellan.

Elevvolymer

Att bygga en ny och samlokaliserad skola innebär att
elevantalet per skola kommer att öka. År 2022 kommer
elevantalet att uppnå ca 700 elever.

Lokalkonsekvenser

Alternativ 3  innebär att en ny 7-9 skola byggs i
närhet till gymnasiet. Detta innebär en del
samnyttjande av lokaler med gymnasiet. Detta kan
innebära att den nya skolan kan byggas mindre vilket
kan sänka  bygg- och förvaltningskostnader.

Alternativet kan dock innebära att gymnasieskolan
behöver byggas om för att tillgodose de
tillkommande elevernas behov, beroende på nivå av
samlokalisering.
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Detaljplaner

Strandenområdets detaljplan tillåter idag byggnation
av en skola, då en gammal detaljplan fortfarande
gäller. Tingsnäs området kräver detaljplanearbete och
ligger längre fram i tiden för byggnation av en ny
skola. Även gymnasieområdet är lämpligt för en ny
skola.

3

Lokalfunktioner som
kan samnyttjas

ñ Musiksalar

ñ Bildsalar

ñ NO-salar

ñ Bibliotek

Moras vision

Mora kommuns strategiplan har ett antal
framgångsfaktorer.  Alternativ 3 skapar möjlighet uppnå
flera av dessa.

• Ökat samarbete mellan skolor och stadier

• Kvalitet i den fysiska miljön

• En öppen och trivsam skolmiljö med trygghet och
studiero

• Samverkan mellan privata, ideella, kommunala och
andra offentliga aktörer

• God ekonomisk hushållning och ett effektivt
användande av gemensamma resurser

• Gemensam värdegrund och nolltolerans mot
mobbning
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För- och nackdelar med handlingsalternativ 3

Samnyttjande av vissa lokaler

En delvis samlokalisering öppnar upp för möjligheter
att samnyttja vissa lokaler. Lokaler som nämnts som
aktuella att dela på är bland annat matsal  och
idrottshall, men fler salar har potential att samnyttjas.

Genom att samnyttja lokaler kan högre
lokaleffektivitet uppnås och potentiellt lägre
lokalkostnader.

Samnyttjandet kan även öppna upp för möjligheter
att högstadieelever får tillgång till mer avancerad
utrustning och salar i t.ex. praktiska ämnen och
laborationsalar.

Kollegialt lärande, samordning av resurser

Delvis samlokalisering skulle öppna upp för större
möjligheter till kollegialt lärande mellan högstadiet
och gymnasiet, samt möjliggöra viss samordning av
resurser t.ex. elevhälsa.

Detta kan även innebära att lärare från gymnasiet kan
gästföreläsa för högstadielever och på så sätt
förbereda dem. Elever skulle även kunna erbjudas ett
större utbud av ämnen och kurser som kan utföras i
gymnasiets specialsalar.

Denna typ av samarbete mellan stadier kan även leda
till att elever får bättre insyn i gymnasiet innan val
vilket minskar risken för avhopp eller fel val av
program.

Skolans läge och logistiken mellan

En delvis samlokaliserad lösning skulle betyda att området
som eleverna vistas i blir väldigt utspritt. Det leder till att
eleverna kommer behöva ta sig mellan skolorna, beroende
på vilka lokalfunktioner som beslutas samnyttjas.

Det ger även konsekvenser för tillgängligheten för
personer med funktionsvariation då höga krav på enkel
transport mellan skolorna krävs.

Även tryggheten under transport måste säkerställas, då
elever kommer att vistas utom lärarnas översyn och i
trafik.

Lärare kommer också att behöva transporteras mellan
vilket kan kosta värdeful tid för lärarna.

Två förvaltningar – Två verksamheter

Det har genom intervjuerna uppkommit en del
funderingar kring hur två skolor, med två förvaltningar,
kan samordnas i samma lokaler. Främst har funderingarna
behandlat hur lokalerna ska schemaläggas, vem som är
ansvarig för vad och riskerna med ett ”vi och ni” tänk.

Ytterligare risker finns i att lärare från de olika stadierna
delas upp i två läger med olika kulturer, vilket kan leda till
en stor klyfta mellan lärarna. Lönefrågan har även kommit
på tal, där högstadielärare i snitt har lägre lön än
gymnasielärare vilket kan leda till konflikt.

Intervjuerna har även påvisat ett tvivel hos flertalet av de
intervjuade, att någon form av samarbete och kollegialt
lärande inte påverkas av närheten mellan skolorna, utan
snarare av viljan att samarbeta. Detta kan göras
oberoende av högstadiets närhet till gymnasiet om viljan
finns och möjligheterna ges.

.

3

Fördelar Nackdelar Viktig aspekt

Utöver för- och nackdelar i alternativ 1 har
alternativ 3 följande konsekvenser.
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Handlingsalternativ 4
Lokalisering

Handlingsalternativ fyra innebär att de två befintliga
skolenheterna kvarstår på respektive plats – östra
och västra Mora.

Elevvolymer

Noretskolan kommer att ha ca 322 elever 2025 och
Morkarlbyhöjden kommer att ha ca 363 elever. Ökningen
av elever beror på Mora kommuns befolkningstillväxt.

Detta alternativ innebär även att Mora kommun utan
inverkan på högstadieverksamheten kan besluta om
åtgärder för Mora gymnasium enligt lokalutredningen
utförd 2015.

Noterade brister i lokalerna

Både verksamheten på Noretskolan och
Morkarlbyhöjden har uppmärksammat en mängd
brister i lokalerna.

På  Noretskolan är några av bristerna följande:

• Stort renoveringsbehov

• Saknas grupprum och uppehållsrum

• Brist på estetiska och praktiska lokaler

• Ventilationsproblem

• Få gemensamma utrymmen, konferensrum och
mötesrum

På Morkarlbyhöjden är några av bristerna följande:

• Svårt att få överblick över lokalerna

• Liten hemkunskapssal

• Ingen skolgård

• Brist på mötesrum och konferensrum

• Ventilationsproblem

• Ändamålsenlig musiksal saknas

• Begränsad tillgång till salar för estetisk och
praktisk verksamhet

• Brist på uppehållsytor

Trafiksituation

De nuvarande placeringarna av skolorna har bedömts
vara problematiska. Noretskolan är belägen nära ett
köpcentrum vilket lockar elever att gå dit på rasterna.
Detta skapar problem för affärerna i och med snatteri
och dylikt men blir även ett riskmoment då barnen rör
sig mycket bland bilar. Det har även lyfts upp att
kollektivtrafiken inte fungerar som den ska i och med
den stora mängd föräldrar som skjutsar sina barn till
skolan.

Morkarlbyhöjdens trafiksituation har också beskrivits
som problematisk främst på grund av att många
lärare och elever tar bil till skolan. Detta i kombination
med att parkeringen ligger direkt utanför skolan där
många barn vistas utgör ett riskmoment.

4

0
200
400
600
800

1000
1200
1400

An
ta

le
le

ve
r

Mora gymnasium Noretskolan

Morkarlbyhöjden

Moras vision

Mora kommuns strategiplan har listat ett antal
framgångsfaktorer. Alternativ 4  skapar begränsade
möjligheter att uppnå dessa. Den nuvarande situationen i
skolan är inte bra eller hållbar och att inte sträva mot
förändring verkar inte mot uppfyllandet av Moras
strategiska mål.

Lokalkonsekvenser

Alternativ 4 innebär stora behov av ombyggnation i
befintliga skolor. Båda skolorna är oändamålsenliga och
anses vara otrygga.

Då alternativet innebär två skolor i två skilda geografiska
områden, kommer skolorna inte kunna samnyttja några
lokalfunktioner varken mellan varandra eller med
gymnasiet.
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För- och nackdelar med handlingsalternativ 4
Två skolor - två platser

En av fördelarna som finns med att ha två skolor
istället för en är att de flesta elever har närmre till
skolan. Detta kan innebära en hel del fördelar t.ex.
med kortare restid, bättre trafiksituation och en
större närhetskänsla. Alternativet innebär även
möjligheter för elever att byta skola om ett sådant
behov skulle uppstå.

Forskningsstöd

Viss forskning visar att mindre skolor skapar större
gemenskap bland elever och lärare och leder till högre
engagemang i aktiviteter, färre elever som skolkar
och lägre anonymitet bland eleverna.

Samma forskning visar att mindre skolor anses vara
attraktivare som arbetsplats bland lärare och att
mindre skolor ökar lärarnas engagemang. Lärarnas
engagemang är i sin tur en av de viktigaste faktorerna
för goda studieresultat enligt viss forskning.

Mindre skola

Mindre skolor kan skapa öka bekantskapen och stärka
relationer mellan elever och lärare. Detta kan i sin tur
förbättra lärarens möjligheter att följa elevens
utveckling och anpassa undervisning efter behov. I en
mindre skola blir anonymiteten lägre vilket kan  göra
det lättare för lärare att fånga upp elever som
riskerar att hamna utanför.

Samtidigt kan en mindre skola innebära att elever blir
fast med en lärare som de inte trivs med.

Även gällande skolkamrater innebär en mindre skola
färre möjligheter att hitta andra elever med samma
intressen.

Undermåliga lokaler och arbetsmiljö

Dagens skollokaler för 7-9 är oändamålsenliga, ineffektiva
och har låg flexibilitet. Dessa problem kvarstår i stort men
kan möjligtvis förbättras något med omfattande
renoveringar och ombyggnation.

Viktigt att notera att arbetsmiljön anses vara väldigt dålig,
särskilt i Noretskolan, vilket kan påverka attraktiviteten
hos skolan som arbetsgivare.

Även trygghet, säkerhet- och tillgänglighetsfrågorna
kvarstår, lokalerna har stora säkerhetsbrister och är inte
tillgänglighetsanpassade.

Resurser- Lärare, elevhälsa

Att behålla två separata skolor betyder även att dagens
resursproblem blir kvar.  Elevhälsan blir begränsad och
lärarresurserna blir tunna inom vissa ämnen som t.ex.
språk och slöjd.

Även det kollegiala lärandet blir lidande på grund av
bristen på ämneskollegor och även brist på lämpliga
lokaler att ha möten i.

Resultaten i skolan är låga

Det finns flera risker med att inte göra något åt skolorna
nuvarande situation. Lärarnas och rektorernas motivation
och moral kan sjunka i och med avsaknaden av positiv
utveckling avseende skolornas lokaler och arbetsmiljö.
Detta kan i sin tur vidare motarbeta utveckling och
förbättring av elevers resultat.

Vidare skiljer resultaten i skolorna sig väldigt mycket
mellan varandra vilket leder till väldigt ojämlika skolor där
risken är att en skola blir ”den sämre skolan” vilket i sin tur
kan öka skillnaden och attraktiviteten mellan skolorna
ytterligare.

Fördelar Nackdelar Viktig aspekt
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Ekonomisk bedömning



Högstadiets lokalförändringar enligt handlingsalternativen

En ny och samlokaliserad 7-9 skola1

+ 8 400 BRA nybyggnation

En ny högstadieskola samt idrottshall byggs
och innehåller samtliga lokalfunktioner som
högstadiet behöver.

7-9 skola samlokaliserad med gymnasiet2

+ 7 400 BRA nybyggnation

En ny högstadieskola samt idrottshall byggs
på gymnasieområdet.

Samnyttjande sker helt av följande
lokalfunktioner:
• Bildsalar
• Hemkunskapssalar (med gymnasiets

restaurangsalar)
• Musiksalar
• Kök
• Matsal (men kräver tillbyggnad)
och delvis med följande lokalfunktioner:
• NO-salar
• Idrottshall

Samlokalisera vissa lokaler 7-9 skola och
gymnasium3

+ 7 900 BRA nybyggnation

En ny högstadieskola samt idrottshall byggs
i närheten av gymnasietområdet och vissa
lokalfunktioner samnyttjas.

Samnyttjande sker helt av följande
lokalfunktioner:
• Musiksalar
och delvis med följande lokalfunktioner:
• Bildsalar
• NO-salar
• Bibliotek

Att samnyttja matsal  och idrottshall är
möjligt, men beräkningen utgår från att
dessa inte samnyttjas. Oavsett behöver
dessa lokalfunktioner byggas, frågan är bara
på vilket område.

Om ingenting görs alls/befintlig
organisation4

+ 3 800 BRA ombyggn. (Noretskolan)

+ 4 600 BRA ombyggn. (Morkarlbyhöjden)

Noretskolans högstadiedel byggs om. Utav
ombyggnationsytan finns ett teoretiskt
överskott som potentiellt kan avvecklas i
samband med ombyggnationen.

- 600 BRA teoretiskt överskott

Möjlig avvecklingsvolym på Noretskolan.

Morkarlbyhöjden byggs i sin helhet om.
Idrottshallen räknas inte med i denna volym
men kan kräva underhållsåtgärder för att
fungera enligt de behov skolan har.

- 900 BRA teoretiskt överskott

Möjlig avvecklingsvolym på
Morkarlbyhöjden.

Nyckeltal & övriga föruts.
Drift- & underhållskostnad

Ombyggnationskostnad

Ny- & tillbyggnationskostnad

Rivningskostnad

Kostnad för markarbeten

Avskrivningstid

Ränta

193 SEK / kvm & år

15 000 SEK / kvm

30 000 SEK / kvm

Enligt Moras komponentindelning

1,75 %

Nyckeltal är erhållna från
Mora kommun samt hämtade från Repab 2017.

500 SEK / kvm

1 000 SEK / kvm
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Direkta lokalkonsekvenser av handlingsalternativen
En ny och samlokaliserad 7-9 skola1

+ 8 400 BRA nybyggnation

7-9 skola samlokaliserad med
gymnasiet2

+ 7 400 BRA nybyggnation

Samlokalisera vissa lokaler 7-9
skola och gymnasium3

+ 7 900 BRA nybyggnation

Om ingenting görs alls/befintlig
organisation4

+ 8 400 BRA ombyggnation

- 1 500 BRA teoretiskt överskott

Högstadiets lokal-
förändringar enligt
föregående sida

Gymnasiets
konsekvenser av
handlingsalternativen

+ 7 591 BRA nybyggnation

+ 8 000 BRA ombyggnation

- 11 534 BRA avveckling

Gymnasiet får direkta lokalkonsekvenser vid samlokalisering enligt
alternativ 2 där rivning, nybyggnation och ombyggnation måste
utföras för att ge plats åt högstadiet. Men möjligheten att besluta om
och följa rekommendationen i deras egna lokalutredning utförd 2015
finns egentligen vid samtliga handlingsalternativ. Omfattningen i dessa
siffror är enligt handlingsalternativ C i gymnasiets lokalutredning.

Låg- och mellan-
stadiets konsekvenser
av handlingsalternativen

+ 4 288 BRA ombyggnation

- Potentiellt teoretiskt överskott

Låg- och mellanstadiet på Noretskolan blir aktuellt för ombyggnation
vid handlingsalternativ 4 då högstadiedelen på Noretskolan byggs om
tillsammans med Morkarlbyhöjden. Här kan även finnas ett potentiellt
teoretiskt överskott att se över för avveckling.

15 000 kvm (Strandenområdet)Tillgänglig skolgårdsyta 12 000 kvm (Gymnasieområdet) 15 000 kvm (Strandenområdet)

Högstadiets direkta
lokalkonsekvenser - 8 400 BRA avveckling - 8 400 BRA avveckling - 8 400 BRA avveckling

Notera att 8 400 BRA
nybyggnation är inklusive en ny
idrottshall medan 8 378 BRA
avveckling innebär att de
befintliga idrottshallarna står kvar.
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Investeringsutgift (mnkr)

Tillkommande årskostnader
exkl. planerat underhåll och

lokalvård (mnkr)
Jämförelsekolumn för årskostnader inom

högstadieverksamheten (mnkr)

Ny högstadieskola (8 400 kvm) 252,0 mnkr 14,3 mnkr + 14,3 mnkr

Anläggning skolgård 15,2 mnkr 0,7 mnkr + 0,7 mnkr

Avveckling befintliga högstadielokaler 4,2 mnkr - 5,8 mnkr - 7,0 mnkr

SUMMA 271,4 mnkr + 9,2 mnkr + 8,0 mnkr ( totalt 15,0 mnkr/år )

Ny högstadieskola (7 400 kvm) 221,0 mnkr 12,5 mnkr + 12,5 mnkr

Anläggning skolgård 12,1 mnkr 0,5 mnkr + 0,5 mnkr

Gymnasiets rivning och ombyggn. 306,5 mnkr 6,6 mnkr + 0,0 mnkr

Avveckling befintliga högstadielokaler 4,2 mnkr - 5,8 mnkr - 7,0 mnkr

SUMMA 543,8 mnkr + 13,8 mnkr + 6,0 mnkr ( totalt 13,0 mnkr/år )

Ny högstadieskola (7 900 kvm) 237,0 mnkr 13,4 mnkr + 13,4 mnkr

Anläggning skolgård 15,2 mnkr 0,7 mnkr + 0,7 mnkr

Avveckling befintliga högstadielokaler 4,2 mnkr - 5,8 mnkr - 7,0 mnkr

SUMMA 256,4 mnkr + 8,3 mnkr + 7,1 mnkr ( totalt 14,1 mnkr/år )

Ombyggnation högstadiet 126,0 mnkr 8,4 mnkr + 8,4 mnkr

Avveckling/utrangering högstadiet 0,8 mnkr - 2,3 mnkr - 2,3 mnkr

Ombyggn. låg- och mellanstadiet 64,3 mnkr 4,3 mnkr + 0,0 mnkr

SUMMA 191,1 mnkr + 10,4 mnkr + 6,1 mnkr ( totalt 13,1 mnkr/år )

En ny och samlokaliserad 7-9 skola1

7-9 skola samlokaliserad med
gymnasiet2

Samlokalisera vissa lokaler 7-9 skola
och gymnasium3

Om ingenting görs alls/befintlig
organisation4

Ekonomisk sammanställning av samtliga
handlingsalternativ

Högstadieverksamhetens
årskostnader uppgår idag till 5,8
mnkr. Utöver det slutar
högstadieverksamheten nyttja
idrottshallarna motsvarande 1,2
mnkr  i årskostnad.

Kvarvarande kapitalkostnader för de befintliga högstadieskolorna uppgår till 3,7 mnkr. Hänsyn har tagits till att kapitalkostnaderna för de komponenter som
ersätts vid ombyggnationen försvinner och de bokförda värdena utrangeras vid en total ombyggnation av Noretskolan och Morkarlbyhöjden. Stomme,
yttertak, fasad, fönster och stomkompletteringar beräknas behållas och uppgår till 58 respektive 65 procent av det bokförda värdet.
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Alternativ 1 och 3 är de alternativ som innebär de
högsta tillkommande årskostnaderna sett till endast
högstadieverksamheten och beräknas medföra en
total årskostnad på 15,0 mnkr respektive 14,1 mnkr
per år. De kräver inte heller andra åtgärder för
gymnasiet eller F-6 verksamheten för att kunna
genomföras vilket gör att dessa har låga årskostnader
sett till kommunen som helhet. Dessa kalkyler utgår
likt alternativ 2 från att en årlig besparing
motsvarande 6,6 mnkr är möjlig att uppnå genom
avveckling av befintliga lokaler för
högstadieverksamheten.

Gymnasiets lokalutredning

I lokalutredningen utförd för gymnasiet år 2015
föreslogs flera handlingsalternativ avseende vilka
investeringar som kan lyfta gymnasiets lokaler.
Gymnasiets lokaler har också konstaterats som
eftersatta med en underhållsskuld som år 2015
uppgick till ca 20 mnkr.

Kolumn 1 redogör för kommunens totala
investeringsutgifter (mnkr) för respektive
handlingsalternativ. Kolumn 2 redogör för
kommunens tillkommande årskostnader (mnkr) för
respektive handlingsalternativ. Kolumn 3 redogör
enbart för högstadieverksamhetens årskostnader
(mnkr) för en isolerad jämförelse mellan
handlingsalternativen.

Kommunens förändrade kostnader

Den totala investeringsutgiften varierar från 191,1
mnkr till 548,3 mnkr. Det alternativ som innebär lägst
investeringsutgift för kommunen som helhet är
alternativ 4 som innebär att verksamheten fortsatt
bedrivs i nuvarande lokaler men att dessa
totalrenoveras. Alternativ 4 förutsätter även att de
lokaler på Noretskolan som nyttjas av åk F-6
totalrenoveras vilket påverkar kommunens
grundskoleverksamhet som helhet men inte
högstadieverksamheten. Det alternativ som innebär
den högsta investeringsutgiften är alternativ 2 vilket
till stor del beror på att lokaliseringen på
gymnasieområdet även initierar de ny- och
ombyggnationsplaner som föreslagits för Mora
gymnasium i tidigare lokalutredningar utförd 2015.

Effekterna på årskostnaderna varierar från en ökning
med 8,2 mnkr till en ökning på 13,8 mnkr per år. Det
alternativ som innebär den lägsta tillkommande
årskostnaden är alternativ 3 som beräknas medföra
en ökad årskostnad på totalt 8,2 mnkr, i detta
alternativ ingår dock inte några åtgärder för andra
verksamheter än högstadieverksamheten.

Högstadieverksamhetens förändrade kostnader

Vid analys av de ekonomiska effekterna för
högstadieverksamheten innebär alternativ 2 det som
medför de lägsta tillkommande kostnaderna motsvarande
6 mnkr vilket innebär en total framtida årskostnad på
13,0 mnkr. Detta eftersom det samnyttjande  av lokaler
med gymnasieskolan som alternativet utgår från innebär
att omfattningen av nya/ombyggda lokaler är mindre i
förhållande till övriga alternativ. Dock bör årskostnader
flyttas från gymnasiet till högstadieverksamheten till följd
av samnyttjande av gymnasiets befintliga lokaler.

Kalkylerna utgår även från att nuvarande lokaler som
nyttjas av högstadieverksamheten kan avvecklas vilket
medför en besparingspotential motsvarande ca 6,6 mnkr.
Den beräknade avvecklingen avser inte idrottshallarna
vilka förutsätts behållas för undervisning i årskurserna F-
6 vid respektive skola.

Alternativ 4 innebär 6,1 mnkr ökade årskostnader för
högstadieverksamheten. Kalkylerna för detta alternativ
utgår från att stomme samt utvändiga delar av
byggnaderna bevaras och att ombyggnationen
framförallt avser invändig ombyggnation och tekniska
installationer. Beräkning av tillkommande kapitalkostnader
vid ombyggnation har kortare avskrivningstider och
därmed högre årskostnader till följd av att komponenter
med långa avskrivningstider bevaras (t.ex. stomme).
Kalkylen för alternativ 4 tar även hänsyn till att det finns
ett överskott som potentiellt kan avvecklas motsvarande
en besparing på 1,1 mnkr per år. Ombyggnationen
innebär även att delar av byggnaden kan utrangeras vilket
motsvarar en besparing på 1,2 mnkr per år.

Förklaring och analys av ekonomisk kalkyl

På nästa sida redogörs för kombinationer av
handlingsalternativ där gymnasiets upprustning får
ett ökat fokus.
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Kombinationer med ökat fokus på
gymnasiet

Investeringsutgift (mnkr)
Tillkommande årskostnader exkl.

planerat underhåll och lokalvård (mnkr)
Jämförelsekolumn för årskostnader inom

högstadieverksamheten (mnkr)

Ombyggnation högstadiet 126,0 mnkr 8,4 mnkr + 8,4 mnkr

Avveckling/utrangering högstadiet 0,8 mnkr - 2,3 mnkr - 2,3 mnkr

Ombyggn. låg- och mellanstadiet 64,3 mnkr 4,3 mnkr + 0,0 mnkr

Återställning gymnasiet 20,0 mnkr 1,3 mnkr + 0,0 mnkr

SUMMA 211,1 mnkr + 11,7 mnkr + 6,1 mnkr ( totalt 13,1 mnkr/år)

Ny högstadieskola (8 400 kvm) 252,0 mnkr 14,3 mnkr + 14,3 mnkr

Anläggning skolgård 15,2 mnkr 0,7 mnkr + 0,7 mnkr

Avveckling befintliga högstadielokaler 4,2 mnkr - 5,8 mnkr - 7,0 mnkr

Återställning gymnasiet 20,0 mnkr 1,3 mnkr + 0,0 mnkr

SUMMA 291,4 mnkr + 10,5 mnkr + 8,0 mnkr ( totalt 15,0 mnkr/år )

Gymnasiets rivning och ombyggn. 306,5 mnkr 6,6 mnkr + 0,0 mnkr

Ombyggnation högstadiet 126,0 mnkr 8,4 mnkr + 8,4 mnkr

Avveckling/utrangering högstadiet 0,8 mnkr - 2,3 mnkr - 2,3 mnkr

Ombyggn. låg- och mellanstadiet 64,3 mnkr 4,3 mnkr + 0,0 mnkr

SUMMA 497,6 mnkr + 17,0 mnkr + 6,1 mnkr ( totalt 13,1 mnkr/år)

SUMMA 271,4 mnkr + 9,2 mnkr + 8,0 mnkr ( totalt 15,0 mnkr/år )

SUMMA 543,8 mnkr + 13,8 mnkr + 6,0 mnkr ( totalt 13,0 mnkr/år )

SUMMA 256,4 mnkr + 8,3 mnkr + 7,1 mnkr ( totalt 14,1 mnkr/år )

SUMMA 191,1 mnkr + 10,4 mnkr + 6,1 mnkr ( totalt 13,1 mnkr/år )

§ Ombyggnation av högstadieskolorna enligt
handlingsalternativ 4

§ Återställning av gymnasiets lokaler till
godtagbart skick

§ Ny fristående högstadieskola enligt
handlingsalternativ 1

§ Återställning av gymnasiets lokaler till
godtagbart skick

§ Ombyggnation av gymnasieskolan enligt
alternativ C (Lokalutr., 2015)

§ Ombyggnation av högstadieskolorna enligt
handlingsalternativ 4

7-9 skola samlokaliserad med gymnasiet2

Samlokalisera vissa lokaler 7-9 skola och
gymnasium3

En ny och samlokaliserad 7-9 skola1

Om ingenting görs alls/befintlig
organisation4

Att återställa gymnasiets lokaler till godtagbart skick innebär inte
anpassningar för ökad ändamålsenlighet eller arbetsmiljö utan avser enbart
ett förbättrat tekniskt skick i form av t.ex. installationer och ytskikt.
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NIRAS rekommendation



Sammanställd bedömning

En ny och samlokaliserad 7-9 skola1 7-9 skola samlokaliserad med
gymnasiet2 Samlokalisera vissa lokaler 7-9

skola och gymnasium3 Om ingenting görs alls/befintlig
organisation4

Pedagogiska förutsättningar

Elevernas trygghet

Kollegialt lärande

Organisation

Samordningsvinster

God

God

Bra

God

Bra

God

Beror på genomförande

God

God

God

God

Beror på genomförande

Bra

God

Bra

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Arbetsmiljö God God God Låg
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NIRAS
rekommendation

NIRAS rekommenderar Mora kommun bygga en ny
högstadieskola enligt handlingsalternativ 1, men
placera den på gymnasiets område enligt
handlingsalternativ 2.

Det skapar utrymme för Mora kommun att fortsätta
med pågående stadsutvecklingsplaner (Multiarenan
på Strandenområdet och bostadsutvecklingsplanerna
i Tingsnäs) samtidigt som gymnasiets ambitioner att
utöka verksamheten fortfarande bör kunna
tillgodoses genom att använda andra ytor på
gymnasieområdet, exempelvis de uthyrda delarna.

Rekommendationen går i linje med Moras vision om
ökat samarbete mellan skolor och stadier, god
ekonomisk hushållning samt användning av
gemensamma resurser.

Ny skola och miljöombyte

Mora kommuns högstadieverksamhet är i behov av
förändring. En ny och samlokaliserad skola ställer
verksamheten i fokus – där ökad trygghet, förbättrade
resultat, ökad ändamålsenlighet, ökad flexibilitet, ökad
effektivitet, förbättrad arbetsmiljö och där modern
pedagogik kan utövas. Mora kommuns vision förespråkar
kvalitet i den fysiska miljön samt en öppen och trivsam
skolmiljö, som kan uppfyllas genom en välplanerad
förändringsprocess där verksamheten och eleverna är
delaktiga i slutresultatet.

En skola och större skolenhet

Flera har lyft nackdelar med att enbart ha en
högstadieskola i kommunen – till exempel kommer
det inte finnas samma möjlighet att byta skola vid
behov, samt att lärarna inte har möjlighet att byta
arbetsplats. Dock ger omvärldsanalysen och
forsknings-sammanställningen en bild av att en större
skolenhet inte behöver vara sämre än mindre.
Framförallt pekar både trygghet och resultat mot en
ökning, sett till att en större skolenhet inte har lika
stor spridning jämfört med mindre skolenheter, se
trendlinjer nedan.

Skolor med lägre än 80 procent upplevd trygghet
bland eleverna har en positiv trendlinje till följd av
ökad skolstorlek, medan skolor med 80 procent eller
högre upplevd trygghet bland eleverna har en något
negativ trendlinje till följd av ökad skolstorlek.
Slutsatsen är att Moras högstadieskolor bör uppnå
ökad trygghet vid en större skolenhet eftersom
tryggheten idag är låg.

1. En ny högstadieskola för samtliga elever i årskurs
7 till 9

2. Skolan är försedd med samtliga lokalfunktioner
som eleverna nyttjar

3. Skolan placeras på gymnasiets område

4. Samnyttjande kan ske för administrativa lokaler
och gemensamma stödfunktioner

Läs mer om processen under ”Framgångsfaktorer för ett
lyckat genomförande”.

Kollegialt lärande och fler resurser

Genom att fusionera Noretskolans och Morkarlbyhöjdens
högstadieverksamheter, bildas ett kollegium med fler
ämneskollegor, utökade möjligheter att erbjuda
heltidstjänster, minskad sårbarhet vid frånvaro och även
möjliga samordningsvinster för andra funktioner som
elevhälsa, reception och vaktmästeri.

Likvärdighet och elevernas möjligheter

En samlokaliserad högstadieskola tar bort olikheterna i
grundskoleutbildningen som kan finnas idag. Det ger
samma förutsättningar för alla elever oavsett vart de bor,
och det ger större möjligheter att hitta kamrater som
delar samma intressen.
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NIRAS
rekommendation
Trafiksituationen

Nästan tio (10) procent av Mora kommuns
befolkning kommer att åka till samma område varje
dag. Det innebär en ökad belastning på vägar i
anslutning till området. Med de nya planerna om
åtgärder längs med E45:an, bland annat flera
cirkulationsplatser, kommer lösningar i huvudsak att
behöva fokusera på av- och upphämtningsplatser
samt parkering inne på området. Ökad separation av
fotgängare, cyklister och bilar samtidigt som stråket
från stationen till området bör ses över är båda en del
av lösningen på den framtida trafiksituationen.

Läget innebär även längre avstånd till skolan för en
del elever, vilket också gör att cykelmöjligheter
mellan hem och skola bör utredas.

Samlokalisering & ekonomi

Den ekonomiska fördelen att samlokalisera
högstadiet med gymnasiet och samnyttja flera av
lokalfunktionerna bedöms inte täcka den ökade
påfrestningen för verksamheterna, samtidigt som
möjligheterna till samnyttjande av lokaler utgår ifrån
dagens lokalfunktioner. I och med att
gymnasieverksamheten kräver ombyggnation för att
frigöra plats för den nya högstadieskolan kan
ombyggnationen utföras på ett sådant sätt att
dagens överskott av lokaler inte längre finns att tillgå
för samnyttjande.

Att samnyttja lokaler med gymnasiet innebär även en
organisatorisk förändring då två förvaltningar
kommer samnyttja lokalerna. Detta har nämnts under
intervjuer som en potentiell utmaning och
rekommenderas därför inte.

Noretskolan och Morkarlbyhöjden

De befintliga högstadielokalerna kommer att stå
tomma, och dessa utrymmen kan antingen nyttjas av
annan verksamhet eller avvecklas.

Skolorna i nuvarande skick är inte ändamålsenliga för
verksamheten, det finns en upplevd otrygghet bland
eleverna och det krävs stora och kostsamma insatser
i lokalerna samtidigt som skalet inte utgör speciellt
goda förutsättningar för en ombyggnation – speciellt
avseende Morkarlbyhöjden med flera våningar,
trånga utrymmen och dolda korridorer.

Rivning och nybyggnation av
högstadieskola.

Nybyggnation för gymnasiet
som ansluter yrkesförberedande
delen med matsalen.

Ombyggnation av befintlig
yrkesförberedande del.

Trafiksituationen inklusive parkeringsmöjligheterna
vid området bör utredas närmare.

Läs mer om alternativ användning under
”Lokalförsörjning”.
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Gymnasiets konsekvenser

För att en högstadieskola ska kunna byggas på
gymnasieområdet kräver det en förändring av
gymnasiets lokaler. En sådan förändring finns redan
förslagen i lokalutredningen från 2015 och
förespråkar ett alternativ där den
högskoleförberedande byggnaden rivs och ersätts
med en ny byggnadsdel som ansluter den
yrkesförberedande delen och matsalen. Samtidigt
byggs den yrkesförberedande delen om.



Investeringsutgift (mnkr)

Tillkommande årskostnader
exkl. planerat underhåll och

lokalvård (mnkr)
Jämförelsekolumn för årskostnader inom

högstadieverksamheten (mnkr)

Ny högstadieskola (8 400 kvm) 252,0 mnkr 14,3 mnkr + 14,3 mnkr

Anläggning skolgård 12,1 mnkr 0,5 mnkr + 0,5 mnkr

Gymnasiets rivning och ombyggn. 306,5 mnkr 6,6 mnkr + 0 mnkr

Avveckling befintliga högstadielokaler 4,2 mnkr - 5,8 mnkr - 7,0 mnkr

SUMMA 574,8 mnkr + 15,6 mnkr + 7,8 mnkr ( totalt 14,8 mnkr/år )

SUMMA 271,4 mnkr + 9,2 mnkr + 8,0 mnkr ( totalt 15,0 mnkr/år )

SUMMA 543,8 mnkr + 13,8 mnkr + 6,0 mnkr ( totalt 13,0 mnkr/år )

SUMMA 256,4 mnkr + 8,3 mnkr + 7,1 mnkr ( totalt 14,1 mnkr/år )

SUMMA 191,1 mnkr + 10,4 mnkr + 6,1 mnkr ( totalt 13,1 mnkr/år )

En ny och samlokaliserad 7-9 skola1

7-9 skola samlokaliserad med
gymnasiet2

Samlokalisera vissa lokaler 7-9 skola
och gymnasium3

Om ingenting görs alls/befintlig
organisation4

Ekonomisk sammanställning enligt NIRAS
rekommendation

Högstadieverksamhetens
årskostnader uppgår idag till 5,8
mnkr. Utöver det slutar
högstadieverksamheten nyttja
idrottshallarna motsvarande 1,2
mnkr  i årskostnad.

§ Ny skola enligt handlingsalternativ 1

§ Placerad på gymnasiets område
samt ombyggnation av gymnasiet
enligt handlingsalternativ 2
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Analys av potentiella
samhällsekonomiska
konsekvenser
Samband mellan resultat och inkomstnivåer

En undersökning av 70 kommuner har utförts för att
finna tänkbara samband mellan meritvärden och
framtida inkomst, meritvärden och framtida arbete,
antal elever och meritvärden, andel som uppnått
kunskapskraven och framtida inkomst, samt andel
behöriga till nationella program och inkomst. Skol-
variablerna genereras av data på kommunnivå från år
2004. Motsvarande data över inkomst och andel
förvärvsarbetande är från år 2015 och är avgränsad
till personer i åldrarna 25-29 år. Den fångar därmed
samma åldersgrupp som gick i högstadiet år 2004.

Resultatet visar inget direkt samband mellan resultat
och inkomstnivåer, men det betyder inte
nödvändigtvis att så är fallet. Med tillgång till data på
individnivå, alternativt mer data över parametrar som
kan användas som så kallade kontrollvariabler, hade
resultaten mycket väl kunnat se annorlunda ut.
Dessutom finns ingen exakt koppling mellan individer
2004 och individer 2015. Det skulle kräva att ingen
flyttade mellan kommuner under perioden 2004-
2015. In- och utflyttning till kommunerna kan alltså
ha snedvridit bilden av korrelationerna.

Ett tänkbart scenario är att individer med höga betyg
flyttar till andra kommuner för att studera eller jobba. Det
skulle innebära att de inte är med och drar upp
medelinkomsten i kommunen där de gick i skolan. En
djupare analys kan komma att avslöja sådana typer av
effekter.

Av den anledningen bör fokus vara att behålla de eleverna
som går ut med höga betyg från Moras skolor.

Effekter på skolans kostnader, elevernas livsinkomst och
kostnaden för utanförskap

Det finns åtminstone tre tänkbara kostnadsslag som
följer av att ett barn inte når fullständiga betyg i
högstadiet:

• Direkta kostnader för att läsa upp betygen, t.ex.
sommarskola eller gå om nian

• Missad livsinkomst vid utebliven gymnasieskola

• Kostnad vid utanförskap (socialtjänst m.m.)

Enligt en rapport från SKL och Borås stad 2013 (Pojkars
betyg och priset för utanförskap) refereras till kostnaden
för varje elev i extra aktiviteter under skolåret samt i
sommarskola kan vara ca 15 000 kr. Ett extra år i
grundskolan kostar däremot 95 800 kronor.

Om ett barn inte hamnar i utanförskap kan enligt Stefan
Fölsters rapport 2017, Den inkluderande staden, detta
innebära en högre total livsinkomst, motsvarande ca tre
(3) miljoner. Det finns förmodligen stora skillnader även
mellan att ha gått ut högstadieskolan och inte ha gjort
det.

Kostnaderna för utanförskap kan inkludera sådant
som värdet av uteblivet arbete samt kostnader som
uppstått till följd av sociala problem. Denna kostnad
kan uppgå till så mycket som 2,2 miljoner per individ
för kommunen och 6,6 miljoner per individ för hela
samhället enligt rapporten från SKL och Borås.

En trygg skola är en nödvändighet

Låg trygghet kan antas ligga till grund för en ökad risk
av utanförskap. En ökad risk av utanförskap ger till
följd en förhöjd risk av ökade kostnader för sociala
problem.

Mora kommun har enligt omvärldsanalysen en
möjlighet att uppnå en högre trygghet bland eleverna
genom att samlokalisera de två högstadieskolorna till
en ny och större skolenhet. De potentiella
besparingar som kan göras genom att undvika
utanförskap och medföljande kostnader för kommun
och samhälle är svåra att omvandla till jämförbara
kronor, men i de olika fall som beskrivs under
föregående avsnitt bör tilläggas att utöver lokalernas
kostnader kan andra konsekvenser uppstå som är
betydande för Mora kommuns ekonomi som helhet.
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Framgångsfaktorer för ett lyckat genomförande
Engagemang och motivation är något som skapas
individuellt av alla deltagare i ett förändringsarbete.
De med goda förutsättningar för att genomföra ett
förändringsarbete kan sakna ett inre engagemang
och driv, medan det också kan finnas eldsjälar som får
mycket uträttat utan samma erfarenheter och
bakgrund som andra.

Det är viktigt att känna till och förhålla sig till olika
drivkrafter i en förändring, och hitta vägar för att få
så många som möjligt engagerade i sakfrågan – hur
skapar vi den bästa skolgången för Mora kommuns
barn- och ungdomar?

Målrelaterade drivkrafter

Den som leder och styr förändringen har ett ansvar i
att motivera för de medverkande om varför
förändringen är nödvändig och vad som händer om vi
inte förändrar någonting. I Moras fall målar denna
rapport upp nollalternativet, som förändringsledaren
behöver fortsätta kommunicera och komplettera
under arbetets gång.

Processrelaterade drivkrafter

Det behöver även finnas ett förtroende för
förändringsprocessen, och för att det ska finnas
behöver processen vara planerad, dokumenterad och
hela tiden kommunicerad till samtliga deltagare. Det
kräver också en enig ledning som alla arbetar för
samma mål som också mäts och följs upp. Sådana mål
kan i detta fall utgöras av en tidplan samt olika
motiverande och involverande aktiviteter – till
exempel studiebesök i moderna skolmiljöer.

Personrelaterade drivkrafter

De personrelaterade drivkrafterna handlar om att skapa
en grundläggande  känsla av förtroende mellan
förändringsledningen och deltagarna. Det innebär
möjligheter att påverka resultatet inom uppsatta ramar,
samt att ens synpunkter blir tagna på allvar och med
respekt.

Socialt ansvarstagande

Genom att lyfta fram vad skolan gör för Mora och
samhället i stort ger det ytterligare argument och
motivation till deltagarna i en förändring. Skolan är en
viktig del av samhället som utbildar nästa generation som
ska föra samhällets utveckling vidare. Det är därmed
avgörande att deltagarna ser hur viktig organisationen är
samt vill och tror att det förändringsarbete som ska
påbörjas kommer leda till någonting bra för Mora
kommun.

Sammanfattningsvis behöver följande göras:

• Planera och dokumentera förändringsprocessen från
beslut till invigning och utvärdering av skolan

• Förankra processen och skapa förståelse till varför en
förändring är nödvändig

• Lyssna och skapa möjligheter för deltagarna att
påverka resultatet

Förändring

Person-
relaterade
drivkrafter

Process-
drivkrafter

Mål-
relaterade
drivkrafter

Socialt
ansvars-
tagande
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Lokalförsörjning, planera för en effektiv lokalanvändning
En ny högstadieskola innebär att det kommer finnas
oanvända lokaler i Noretskolan och på Morkarlbyhöjden. För
att bäst avgöra hur lokalresurserna ska nyttjas bör en
sammanvägning över samtliga förvaltningars behov och
kommunens lokalresurser göras. Ett arbete har tidigare
utförts i lokalresursplanen från 2013, men planen kräver
uppdateringar efter 2018 års förutsättningar. Genom en
strukturerad lokalförsörjningsprocess uppnås en effektiv
lokalanvändning, nedan följer exempel på hur de befintliga
högstadieskolorna skulle kunna användas i framtiden.

Noretskolan

Lokalerna som högstadiet lämnar vid en nybyggnation är
lokaler i samma byggnad som F-6 nyttjar, därav är
användningen till viss del begränsad såvida det inte görs stora
ingrepp i byggnaden. Vid behov av ytterligare förskola
alternativt omplacering av befintliga förskolor kan detta vara
ett bra alternativ.

Morkarlbyhöjden

Byggnaden som högstadiet huserade på Morkarlbyhöjden är
till skillnad från Noretskolan fristående från F-6. Här finns det
flera alternativ och med tanke på dess historia som
vårdbyggnad kan alternativ inom denna gren ses över.

Underhållsbehov

Båda lokalerna är i stora behov av underhåll, och att planera
för ny verksamhet kommer att kräva investeringar i
byggnaderna. Investeringar bör föranledas med framtagning
av underhållsplaner som kan redogöra för byggnadernas
status och lämplighet för fortsatt nyttjande av kommunen.

En av nycklarna till en effektiv lokalanvändning ligger i kommunens
lokalförsörjning, som bör omfatta samtliga kommunala verksamheter. I figuren
visas ett fiktivt diagram för hur över-/underskott kan flyttas mellan
verksamheterna för att skapa en balans i det kommunala lokalbeståndet.

Grundskola Gymnasiet Äldreomsorg Individ &
familjeomsorg
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5

Forskning & omvärldsanalys



Forsknings-
sammanställning
Forskningssammanställningen är utförd i syfte att
samla in vetenskaplig kunskap kring de ämnen som
nämnts under intervjuerna. Främst har skolstorlekens
påverkan på elevernas resultat samt skolstorlekens
påverkan på elevernas trygghet undersökts.
Forskningssammanställningen har hämtat information
från följande studier:

• Cotton, K. (1996) School Size, School Climate,
and Student Performance

• Gottfredson, D. & DiPetri, S. (2011) School Size,
Social Capital, and Student Victimization

• Adolfsson, CH. (2014) Skolstorlekens påverkan
på elevers skolprestationer och sociala situation i
skolan

• Lakomaa, E. (2017) Bättre skola till varje pris

Flera av dessa är litteraturstudier vilket innebär att de
innehåller resultat från en stor mängd forskare.  I
texten har dock författaren till ovanstående studier
använts som referens.

Skolstorlekens påverkan på skolresultat

Studierna är inte enhälliga gällande skolstorlekens
påverkan på elevers resultat. Det finns forskning
(Williams, 1992; Fowler, 1995; Sadoski & Wilson, 2006;
Skolverket 1995) som pekar på att det inte finns en
utmärkande koppling mellan skolans storlek och elevernas
resultat, men att storleken potentiellt kan vara en av flera
faktor. Men det finns även forskning som stödjer
skolstorlekens påverkan på resultat. I studien av Cotton
(1996) nämns flera forskningsresultat som pekar på att
skolans storleken kan ha viss resultatpåverkan. Cotton
(1996) hänvisar dock även till flera studier vars resultat
är att det saknas ett sådant samband. Även i nyare
studier gjord av Lakomaa (2017), nämner att det saknas
samband mellan skolstorlek och elevresultat.

En stor del av forskningen påpekar dock att elevers
skolresultat påverkas av flera faktorer vilket gör det svårt
att dra en klar slutsats angående skolstorlek. En viktigt
faktor som framhålls är klasstorleken, där det finns viss
forskning som pekar mot att mindre klasser ger bättre
resultat och högre närvaro, men det gäller framförallt i de
lägre åldrarna vilket därav inte gör det rakt av
applicerbart till en högstadieskola i Mora.

Skolstorlekens påverkan på elevers trygghet

I likhet med forskning kring skolstorlekens påverkan på
elever resultat,  visar forskning gällande skolstorlek och
elevers trygghet olika resultat. Stockard & Mayberry
(1992) och Walberg (1992) visar att mindre skolor ger
eleverna lägre grad av anonymitet.

Enligt Gottfredson & DiPetro (2011) saknas
samband mellan elevers trygghet i skolan och skolans
storlek. Dock visar resultatet på ett samband mellan
antalet lärare per elev och elevernas trygghet.

Utöver det finns det studier som visar att mindre
klasser ökar elevernas engagemang i aktiviteter samt
minskar anonymiteten, vilket kan utgöra en möjlighet
för att tidigt uppfatta signaler och sätta in åtgärder
för elevernas situation, hälsa, och trygghet.

Slutsats

Studier kring skolstorlek och påverkan på elevers
resultat och trygghet visar väldigt olika resultat.
Resultatet är generellt och svår att applicera på
specifika fall, men kan ge en indikation på vilka möjliga
konsekvenser de olika handlingsalternativen (och
tillhörande organisationsförhållanden, t.ex. elever per
lärare) kan ha för elevernas resultat och trygghet.

Stor del av skolforskningen är gjord i en amerikansk
kontext, där skolmiljön skiljer sig från den svenska.
Exempelvis är definitionen av en ”stor” skola
svårdefinierad och har i amerikanska sammanhang
bedömts vara skolor med över 1000 elever, vilket är
sällsynt i Sverige.
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Trygghet och resultat i omvärlden
Hur påverkas elevernas trygghetskänsla av skolans
storlek

NIRAS har ställt Mora kommun mot jämförbara
kommuner i Sverige enligt följande kriterier:

• Mellan 10 000 och 50 000  invånare

• Ej kranskommuner till Stockholm

En av jämförelser som gjordes var skolans storlek,
sett till antal elever, mot elevernas egna uppfattning
om hur trygga de känner sig i skolan.

De flesta av skolorna som undersöktes hade ett
elevantal mellan 200 – 400 elever. Det som är
utmärkande för statistiken är när elevantalet är 400
eller fler, minskar spridningen av elevernas
trygghetskänsla och alla medverkande skolor uppnår
ett resultat mellan 76 och 87 procent. Detta till
skillnad mot skolor med 400 elever eller färre där
resultatet visar att 60 till 96 procent av eleverna har
en positiv trygghetskänsla.

Elevernas trygghetskänsla och skolans närhet till
gymnasiet

Tryggheten ställdes också i relation till
högstadieskolans avstånd till gymnasiet. Resultatet
visar att det inte finns något samband mellan
elevernas trygghetskänsla och närheten till
gymnasieskolan. De flesta skolor i undersökningen
ligger väldigt nära en gymnasieskola, i genomsnitt 2,8
kilometer därifrån. I jämförelse ligger Noretskolan 2,2
kilometer från gymnasiet och Morkarlbyhöjden 3,2.
Skolor med mer än 10 km avstånd från gymnasium är
exkluderade från undersökningen.
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Diagramet visar sambandet mellan högstadieskolans närhet till ett
gymnasium och elevernas upplevda trygghet.
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Hur påverkas elevernas resultat av skolans storlek

I samma undersökning utförd av NIRAS jämfördes skolans
storlek med elevernas genomsnittliga meritvärde.
Resultatet uppvisar ett liknande mönster som jämförelsen
mellan skolans elevantal och elevernas trygghetskänsla.

Vid 400 elever eller fler, är spridningen av det
genomsnittliga meritvärdet mellan 187,3 till 231,1. På
skolor med mindre än 400 elever är spridningen av det
genomsnittliga meritvärdet mellan 153,9 till 264,6.

Diagramet visar sambandet mellan antalet elever i skolan och
elevernas upplevda trygghet.

Diagramet visar sambandet mellan skolans storlek och elevernas
genomsnittliga meritvärde.
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Resultat och potential enligt SALSA
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Jämförelse mellan ca 100 kommuner med 1
högstadieskola och kommuner med 2
högstadieskolor, visar på små skillnader i både resultat
och kostnader per elev. Kommuner med 2 skolor
visar i snitt högre elevresultat samt lägre totala
skolkostnader. Dock är det viktigt att notera att
skolkostnaden innehåller även kostnader för F-6
verksamheter i kommunerna vilket gör att
jämförelsen inte är exakt. Meritvärdet är enbart taget
från 7-9. Detta resultat bör dock inte ses som
avgörande då det skillnaderna kan bero på flera
faktorer. Kommuner med 2 7-9 skolor är överlag lite
större vilket kan påverka resultatet med andra
faktorer. Det är noterbart att det finns få kommuner i
Moras storlek som endast har en 7-9 skola.

SALSA

Enligt SALSA från läsår 2016/2017 ligger Noretskolan
och Morkarlbyhöjden över riksmedel i den bedömningen.
Dvs. utifrån SALSA-bedömningen har Noretskolan och
Morkarlbyhöjden potential för ett högre genomsnittligt
meritvärde – ca 240 respektive 221. I verkligheten ligger
Noretskolan på 227 och Morkarlbyhöjden 187, vilket är
långt under SALSA bedömningens meritvärde för båda
skolorna.

Lärartäthet

Detta kan bero på många faktorer. Dock är det värt att
påpeka att både Noretskolan och Morkarlbyhöjden har
färre elever per lärare (d.v.s. högre lärartäthet) än
riksmedel. Noretskolan och Morkarlbyhöjden har 8,4
respektive 9,9 elever per lärare vilket kan jämföras med
riksmedel på 12 elever per lärare.

Vad är SALSA?

Källa: Skolverket.se

SALSA (Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala
Sambandsanalyser) är en statistisk modell som jämför
skolors förväntade betygsresultat. Det betyder att
skolornas resultat räknas fram genom att de faktiska
betygsresultaten sätts i relation till ett antal
bakgrundsfaktorer.

Exempel på bakgrundsfaktorer som vägs in är
föräldrarnas utbildningsnivå, könsfördelning samt andel
nyinvandrade elever.

Det är viktigt att framhäva att SALSA är framtaget som
ett komplement till annan verksamhetsrelaterad
information och ska därför inte ensamt utgöra
beslutsunderlag.
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Slutsats av omvärldsanalys
Analysen visar att det är svårt att dra konkreta
slutsatser baserat på andra kommuner. Det finns inga
tydliga samband mellan varken skolstorlek, avstånd
mellan högstadiet och gymnasium eller huruvida
kommunen har en eller två högstadieskolor. Det kan
dock nämnas att spridningen av både
trygghetsresultat och meritvärde är mindre på skolor
med fler än 400 elever. Spridningen för skolor med
mindre än 400 elever är större och både betydligt
bättre och sämre resultat går att läsa av från denna
grupp.

Detta kan tolkas som att ovan nämnda faktorer
endast spelar en liten roll i elevernas resultat och
upplevda trygghet och att det som sker i skolan dvs
skolans verksamhet och kultur, spelar större roll.
Dock visar en jämförelse mellan skolornas antal elever
per lärare  att fler lärare inte nödvändigtvis resulterar
i högre resultat eller ökad trygghetsupplevelse bland
elever. Detta kan sättas i kontrast att både
Morkarlbyhöjden och Noretskolan har färre elever per
lärare än genomsnittet i landet (d.v.s. hög
lärartätheten).  Trots det uppvisar både
Morkarlbyhöjden och Noretskolan ett resultat under
medel. Samtidigt visar båda skolorna låga resultat i
trygghetsundersökningen utförd av Skolverket – 62
respektive 74 procent, att jämföra med medel i
jämförbara kommuner på 81 procent.

Dock bör det noteras att det är ytterst få kommuner i
Moras storlek som har endast en högstadieskola. De
flesta kommuner som har 1 högstadieskola är mindre
kommuner med befolkning på ca 15000 och nedåt.
Detta innebär även att det finns få skolor som är av
storleken som en ny 7-9 skola i Mora skulle bli dvs ca
700 elever. Ett exempel på en större kommun med en 7-
9 skola är Nyköping som har en skola med ca 1250
elever. Denna skola visar inga tydliga nackdelar jämfört
med andra skolor som är mindre.

Det bör påpekas att både Morkarlbyhöjden och
Noretskolan ligger en lång bit under deras beräknade
SALSA värde. Enligt SALSA har både Morkarlbyhöjden och
Noretskolan något högre värden än genomsnittet i landet.

Slutsatsen utifrån denna analys :

1. Skolans storlek påverkar nödvändigtvis inte
elevernas resultat eller upplevda trygghet

2. Skolans avstånd till gymnasiet påverkar
nödvändigtvis inte elevernas upplevda trygghet

3. Det är små samband mellan elevernas resultat och
huruvida en kommun har 1 eller 2 högstadieskolor

4. Både Morkarlbyhöjden och Noretskolan har enligt
SALSA-värdet väldigt goda förutsättningar för höga
resultat. Trots ett högt SALSA-värde och ett högt
antal lärare per elev har  skolorna ett lågt
genomsnittligt meritvärde jämfört med SALSA
värdet.

5. Morkarlbyhöjden har trots ett högt antal lärare per
elev, låg upplevd trygghet bland eleverna.
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6

Intervjusammanställning



Tillvägagångssätt
Under utredningens gång intervjuades 42 personer
under 17 intervjutillfällen av NIRAS i syfte av att
sammanställa verksamheternas, förvaltningarnas och
kommunpolitikernas syn på högstadieverksamhetens
framtid i Mora kommun. Rektorer, fackliga
representanter, elevråd, förvaltningschefer,
förvaltningstjänstemän samt politiker i både majoritet
och opposition intervjuades. Några intervjuer skedde
individuellt, men majoriteten av intervjuerna var i
grupper om 2-4 personer.

Intervjufrågorna berörde främst följande områden:

• Trygghet

• Pedagogik

• Organisation

• Kollegialt lärande

• Kvalitet

• Elevernas resultat

• Lokaliseringar

• Samordningsvinster

• Arbetsmiljö

Varje intervju inleddes med en öppen fråga om vad
respektive person/grupp främst ville framföra till
utredningen. En sammanställning av intervjupersonernas
första tankar återfinns i ”Intervjupersonernas första
tankar om utredningen”.

Efter inledningen följde de förbestämda frågorna som
berörde de olika områdena i listan till vänster. I detta
avsnitt har vi gjort en sammanfattning av de mest
betydande områdena under ”Sammanfattning av
intervjuerna”, samt en stor del av samtliga synpunkter
som framfördes återfinns under ”Intervjuer” i slutet av
avsnittet. Även intervjupersonernas syn på var en skola
kan ligga återfinns under ”Möjliga lokaliseringar enligt
intervjupersonerna”.

Därefter gick vi igenom en övning, där personen/gruppen
fick sammanfatta deras svar under intervjun sett till vilka
för- och nackdelar som de uppfattar med de olika
handlingsalternativen. Sammanställningen av dessa
synpunkter redogörs för i  ”För- och nackdelar med olika
handlingsalternativ utifrån intervjupersonerna”.
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Intervjupersonernas första tankar om utredningen

Vi kan inte
fortsätta som vi

har det idag

De nya lokalerna
måste ge en känsla

av trygghet

I början av varje intervju tillfrågades de intervjuade vad de främst ville framföra till utredningen, här kommer några av svaren…
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Sammanfattning av intervjuer
En stor skola anser många kunna bidra till
otrygghet och en samlokalisering med
gymnasiet anses bidra ännu mer till
otrygghet på grund av ålderskillnaden.

Flera av de intervjuade har även nämnt att
en nackdel med samlokalisering med
gymnasiet blir den avsaknad av nystart som
sker vid övergången.

En viktigt aspekt för att skapa trygghet
anses vara lärarnärvaro.

Organisation

Ett problem som tagit upp vid
samlokalisering är att gymnasiet och
högstadiet tillhör två olika förvaltningar.

Flera har nämnt att större skolor skapar
större möjligheter till fler heltidstjänster
samt samnyttjande av resurser som t.ex.
elevhälsa och administration.

Samlokalisering kan skapa större möjligheter
för samnyttjande av lokaler med gymnasiet
men även med andra organisationer i Mora.
T.ex. nämns att den nya multiarenan kan
dela vissa lokaler med skolan.

Pedagogik

Dagens skollokaler är inte ändamålsenliga,
flexibla eller effektiva. Detta anses skapa
svårigheter att bedriva den pedagogik
som önskas. Att skapa lokaler som är
ändamålsenliga, effektiva och flexibla
anses vara väldigt viktigt för att möjliggöra
för bättre pedagogik därmed resultera i
högre resultat hos eleverna.

Flera av de intervjuade nämner en fördel
med samlokalisering i att det blir lättare
att följa elevers utveckling från
högstadium till gymnasium.
Samlokaliseringen kan möjligtvis även
erbjuda ett större utbud av ämnen att
läsa, samt möjliggör för elevers intressen
att bli del av utbildningen.

En ofta nämnd fördel med en stor skola är
att lärarnas kompetenser kan samnyttjas
bättre och att fler lärare i samma ämne
bidrar till högre kvalitet i pedagogiken.

Kollegialt lärande

Fler lärare inom samma ämne kan gynna det
kollegial lärandet. Fler lärare inom samma
ämne gör bedömningar av elevernas
resultat enklare och mer rättvist.

En samlokalisering med gymnasiet erbjuder
möjligheter för kollegialt lärande mellan
stadier. Detta kan minska kunskapsgapet
som vissa lärare upplever hos elever som
börjar gymnasiet.

Dock är de flesta överens att den största
nyttan blir i det kollegiala lärandet mellan
högstadielärarna.

Trygghet

Högstadieskolorna upplevs som otrygga av
både lärare, rektorer och elever. Lärare och
rektorer har nämnt att skolornas utformning
med många entréer och svår översiktliga
ytor bidrar till otryggheten.
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Möjliga lokaliseringar enligt intervjupersonerna
Tingsnäs

Tingsnäs har nämnts som ett potentiellt
område av flera.  Området planeras  att
bebyggas med bostäder.  Att välja att
placera en skola i området kan innebära
störningar i dessa planer.

Området ligger centralt till och har närhet
till Mora station samt gångavstånd till
centrum och gymnasiet. Läget är även
placerat mitt mellan Noretskolan och
Morkarlbyhöjden vilket gör avstånden
likvärdigt.

En placering på Tingsnäs öppnar upp för
möjligheter att samlokalisera vissa lokaler
med gymnasiet, samt lämna
Strandenområdet för annan bebyggelse.

Den kritik som har lyfts mot Tingsnäs har
främst handlat om dess läge bakom
järnvägen och hur det kan komma påverka
elever som rör sig i området.

Strandenområdet

Strandenområdet har nämnts flera gånger
som en potentiell kandidat till en ny 7-9
skola. Det har tidigare legat en skola i
området som brunnit ned. Idag används
området främst som samlingsplats för
vasaloppet och ett ungdomshus som
kallas Rosa Huset ligger där.

Området är centralt med närhet till
kollektivtrafik och gymnasiet.
Trafiksituationen är besvärlig då området
ligger mitt i den tyngst trafikerade leden i
Mora.

Områdets storlek passar bra för en 7-9
skola med omgivning utomhus för barnen
att vistas.

Området är idag väldigt diskuterat i Mora
kommun då det diskuteras om det ska
byggas en Multiarena på platsen. Tidigare
har iden om att samlokalisera arenan med
en ny 7-9 skola men ytterst få av de
intervjuade har ansett att det är en bra
ide. Att välja att bygga en skola där skulle
kunna resultera i konflikt samt förlust av
externa investeringar som potentiellt kan
gynna Mora kommun.

Gymnasieområdet

Gymnasieområdet är idag helt bebyggt och
lokalerna i sig är trånga. Detta innebär att en
ny 7-9 skola samlokaliserad med gymnasiet
skulle kräva omfattande om- och
tillbyggnationer. Områdets yta är tillräckligt
stor för att få plats med en 7-9 skola men
skulle i så fall behöva byggas i flera våningar
för att kunna få plats med samtliga 7-9 och
gymnasieelever som avser ha sin skolgång
där.

I övrigt är gymnasieområdet relativt
centralt placerat med närhet till Mora
Station och gångavstånd till centrum.
Placeringen ligger även mitt mellan Noret
och Morkarlbyhöjden vilket gör avståndet
likvärdigt.

Trafiksituationen är redan idag svår . Många
elever tar bil eller får skjuts till skolan vilket
gör att det blir många fordon inom området
tillsammans med alla fotgängare och
cyklister. Ytterligare elever i form av 7-9
elever skulle försvåra situationen ytterligare.

En placering av 7-9 skolan i detta område
skulle lämna både Strandenområdet och
Tingsnäs till annan bebyggelse, vilket skulle
kunna gynna Mora kommun som helhet.

Övriga förslag

Utöver dessa områden har följande
lyfts som förslag i samband med
intervjuerna.

• HEMUS

• Prästholmen

• Morkarlby

I samråd med stadsbyggnadskontoret
är det Strandenområdet,
gymnasietområdet och Tingsnäs som
i nuläget är mest aktuell för
byggnation av en ny högstadieskola.
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För- och nackdelar med olika alternativ enligt intervjupersonerna

Trygghet En ny skola ha öppnare och trivsammare miljöer som
skapar trygghet för både elever och lärare. Det ger
även högre möjlighet till anonymitet för eleverna, något
som både kan vara positivt och negativt.

Äldre elever kan bidra till lugnare miljöer. Dock finns en
farhåga att problem med t.ex. alkohol och droger kan
föras ned till högstadiet.

En ny skola ha öppnare och trivsammare miljöer som
skapar trygghet för både elever och lärare. Det ger
även högre möjlighet till anonymitet för eleverna, något
som både kan vara positivt och negativt. Dock finns en
farhåga att problem med t.ex. alkohol och droger kan
föras ned till högstadiet.

Dagens lokaler är nära hemmen och det finns en
bekantskap. Dock anser inte verksamheten att dagens
lokaler är trygga, främst på grund av smala och långa
korridorer med låg uppsikt.

Pedagogik Möjliggör lokalutformning anpassad för dagens
pedagogik, Risk för ”småskolor” i skolan.

Möjliggör högre samarbete mellan stadierna för mer
avancerade kurser eller mer praktiskt (tidigare
specialisering). Möjlighet att skapa en röd tråd från
7:an till 3:an i gymnasiet. Risk för ”småskolor” i skolan.

Möjliggör lokalutformning anpassad för dagens
pedagogik samt utökat samarbete mellan stadierna för
mer avancerade kurser eller mer praktiskt (tidigare
specialisering). Möjlighet att skapa en röd tråd från
7:an till 3:an i gymnasiet.

Enklare att arbeta i mindre enheter. Dagens lokaler
skapar inte möjlighet för bra undervisning samt brist på
lärare inom vissa områden.

Organisation Förenklar och möjliggör för mer samarbete och
samnyttjande av resurser. Bör kunna ge attraktiva
lärartjänster på heltid. Stora informationsflöden, risk för
tungrodd organisation.

Förenklar och möjliggör för mer samarbete och
samnyttjande av resurser. Hur skulle kommunens
organisation anpassa sig, i dagsläget finns det två
förvaltningar. Stor organisation, risk att bli tungrodd.

Möjliggör samnyttjandet av vissa lokaler samt förenklar
samarbete och samnyttjande av resurser. Transporter
för elever mellan skolorna kräver säkra och trygga
promenadstråk.

Kortare beslutkedja, ingen omställningstid för ny
organisation. Inte lika stora samarbetsmöjligheter och
samnyttjande av resurser.

Kollegialt Lärande Skapar möjlighet för kollegialt lärande i och med fler
lärare inom samma ämne. Även sambedömning kan
utföras. Opersonligt, svårare samarbeta arbetslagvis.

Skapar möjlighet för kollegialt lärande i och med fler
lärare inom samma ämne samt skapar möjligheter för
lärare mellan stadier att samarbeta. Opersonligt,
svårare samarbeta arbetslagvis

Skapar möjlighet för kollegialt lärande i och med fler
lärare inom samma ämne. Viss potential till utbyte
mellan stadierna men det kommer troligtvis inte att ske
till följd av att personalen sitter utspritt.

Liten möjlighet till kollegialt lärande mellan skolorna.
Finns visst utbyte idag men det är en nystartad
satsning och för tidigt att bedöma hur det fungerar.

Kvalitet Fler lärare skapar färre störningar i undervisning p.g.a.
frånvaro och möjliggör bredare och djupare utbud av
kurser/ämnen.

Fler lärare skapar färre störningar i undervisning p.g.a.
frånvaro och möjliggör bredare och djupare utbud av
kurser/ämnen.

Fler lärare skapar färre störningar i undervisning p.g.a.
frånvaro och möjliggör bredare och djupare utbud av
kurser/ämnen.

Mindre utbud av kurser, högre andel utebliven
lektionstid vid frånvaro av lärare.

Resultat Högre kvalitet i utbildningen kan leda till bättre resultat Högre kvalitet i utbildningen kan leda till bättre resultat Högre kvalitet i utbildningen kan leda till bättre resultat Dåliga resultat fortsätter?

Mora vision Ny skola skapar nya möjligheter att skapa nya
studiemiljöer och metoder som uppmuntrar till
aktivitet.

Möjliggör tidigare inriktning mot intressen, t.ex.
idrottsprofiler eller yrkesämnen.

Ny skola skapar nya möjligheter att skapa nya
studiemiljöer och metoder som uppmuntrar till
aktivitet. Möjliggör tidigare inriktning mot intressen,
t.ex. idrottsprofiler eller yrkesämnen.

Är inte i linje med Mora kommuns vision.

Mora mål Möjligheter för hållbart byggande av ny skola,
möjligheter att nyttja skolanslokaler till fler ändamål
t.ex. kvällskurser, kulturscen.

Ekonomisk hållbarhet. Ger utrymme för annan
utveckling/byggnation  i Mora.

Möjligheter för hållbart byggande av ny skola,
möjligheter att nyttja skolans lokaler till fler ändamål
t.ex. kvällskurser, kulturscen

Dagens lokaler är inte hållbara på långsikt, de kräver
upprustning för att fungera på en acceptabel nivå.

En ny och samlokaliserad 7-9 skola1 7-9 skola samlokaliserad med
gymnasiet2 Samlokalisera vissa lokaler 7-9

skola och gymnasium3 Om ingenting görs alls/befintlig
organisation4
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Synpunkter från
de intervjuade

Kollegialt lärande

§ De flesta intervjuade ser fördelar i det
kollegiala lärandet vid en samlokalisering.
Framförallt inom specialämnen som slöjd,
hemkunskap, bild och musik där det idag
enbart finns en (1) lärare per ämne på
Noretskolan. Även om fördelarna är många
för lärarna så ställer sig de fackliga
representanterna för högstadieverksamheten
sig frågan om en större skola är till elevernas
fördel.

§ Det kollegiala lärandet mellan de två
högstadieenheterna har inte tidigare funnits.
Men under sen höst 2017 har det första
tillfället för utbyte mellan skolorna skett,
osammanhängande med denna utredning.

§ Rektorerna i högstadieverksamheten ser
även en möjlighet att ha ett utbyte mellan
högstadielärare och gymnasielärare, främst
då det kommer till de förväntningar som
finns på vad eleverna ska ha lärt sig på
högstadiet innan de börjar gymnasiet. Utöver
förväntningarna på elevernas kunskap ser de
fackliga representanterna för gymnasiet även
att det finns potential att samarbeta med
värdegrundsarbetet.

§ Gymnasieverksamheten ser idag att lokalerna
försvårar det kollegiala lärandet. Det största
avståndet mellan gymnasielärare är idag 800
meter mellan arbetsplatserna. För varje
program finns ett arbetslag som sitter
tillsammans, och det är inte alltid möjligt att
arbetslagen är tillräckligt stora för att ha
ämneskollegor inom arbetslagen. Därav blir
samverkan mellan ämneslärare lidande.

§ De fackliga representanterna i gymnasie-
verksamheten ser flest samordningsvinster
mellan högstadieskolorna än mellan
högstadiet och gymnasiet.

Pedagogik

§ Varken gymnasie- eller
högstadieverksamheten anser att deras
lokaler stödjer den pedagogik de vill bedriva
idag

§ Gymnasieverksamheten saknar vissa
lokalfunktioner, framförallt grupprum

§ Högstadieverksamheten saknar vissa
lokalfunktioner, och anser att dagens
lokaler inte är tillräckligt flexibla för att
kunna stödja dagens pedagogik

§ Inom högstadiet är det upp till varje lärare
att bedriva pedagogiken på det sätt som
anses lämpligast

§ Högstadieverksamheten ser ett behov av
att vara ”flexibel kring pedagogiken”,
genom att tänka utanför ramarna och t.ex.
skapa en moppeverkstad i skolan.

§ Högstadieverksamheten ser ett beslut om
ny skola som en möjlig katalysator för att
gemensamt bestämma sig om sitt
pedagogiska förhållningssätt – något som
idag är upp till varje lärare

§ Elevrådet och fackliga representanter på
Noretskolan upplever att lokalerna är utslitna,
har teknik som krånglar, och saknar grupprum

§ Gymnasieledningen ser många framtida
tekniker som kan användas pedagogiskt och
kan byggas in i lokaler – som AR (förstärkt
verklighet) och VR (virtuell verklighet)

§ Gymnasieledningen ser även att AI (artificiell
intelligens) och digitalisering ska vara till
nyttan för skolan i framtiden

§ Gymnasiets klassrum är alla byggda för 32
elever vilket gör att även om klassrummen är
bokade så är det mycket yta som inte
används fullt ut

§ Inom gymnasieverksamheten är det upp till
varje lärare att välja pedagogisk metodik,
men det finns en ram för hur en lektion
startar och slutar som är framtagen för att
skapa en igenkänningsfaktor

§ Det ska finnas möjlighet att ha ett innehåll i
skolan där barnen kan arbeta och lära sig
utifrån intressen och motivation – och på så
vis stimulera entreprenöriellt lärande

§ Gymnasiets lokaler har idag ett upphöjt
podium och en fastskruvad kateder i vissa
klassrum

§ Flera ser de intervjuade ser fördelar med
samlokalisering  i att det blir lättare att följa
elevernas utveckling , den ”röda tråden”.

§ Kommunstyrelsen ser fördelar i att ha en 7-9
skola med fler lärare inom samma ämne samt
möjlighet att erbjuda fler kurser.

§ För- och grundskoleförvaltningen menar
att högstadielärare genom samlokalisering
får bättre möjligheter till utbyte för en
jämnare betygssättning.

§ Utöver utvecklingen av själva
ämneskunskapen ser för- och
grundskoleförvaltningen möjlighet kring att
ha ett utbyte kring klassrumsledarskap,
auskultation med mera.

Trygghet

§ Noretskolan och Morkarlbyhöjden anses
vara otrygga av lärare och av rektorer.

§ Rektorer och lärare från Noretskolan och
Morkarlbyhöjden anser att skolorna idag
inte är trygga då de har för många ingångar.
Morkarlbyhöjden är svår att för översikt på.

§ Elevrådet upplevde lokalerna som trygga.

§ Vid en eventuell samlokalisering anses
åldersskillnaden vara en stor faktor för
elevers trygghet.

§ .Angående hur korridorbredd påverkar
tryggheten i lokalerna, skiljer sig åsikterna.
En del har påpekat att trånga långa
korridorer inte  skapar trygghet medans
andra har påpekat att breda, öppna
korridorer inte är trygga.

§ Gymnasiets matsalupplevs av en de som
otrygg och obehagligt att gå in i då kön
ofta är lång och passerar genom hela
matsalen, kallas för ”catwalken”.
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Synpunkter från
de intervjuade

§ Flera av de intervjuade ser möjligheter till
bättre elevhälsa och samordning av
administration i en ny 7-9 skola. Även vid
samlokalisering lyfts elevhälsan upp som en
fördel.

§ Större skolor skapar fler heltidsjobb vilket kan
öka attraktiviteten.

§ Personal  från gymnasiet ser svårigheter i att
två förvaltningar samlokaliserar. Ett ”först-
till-kvarn” tänk påpekas som en risk vid
bokning av hallar. De påpekar att en
samlokalisering även bör organiseras med i
förvaltning för att undvika den typen av
konflikter.

§ Lärare från gymnasiet upplever att det finns
en misstro mot stora skolor (bland lärare?).

§ Värdegrundsarbete och likvärdighet i
utbildningskvalitet i Kommunen anses vara
fördelar med samlokalisering

§ Kommunstyrelsen ser fördelar med att
samlokalisera högstadiet delvis med
gymnasiet samt med Multi-arenan.

§ Kommunstyrelsen  ser kvalitet som det
viktigaste med en ny skola, att kunna erbjuda
ett bredare urval av kurser samt mer
avancerade.

Trygghet forts.

§ Lärare och Rektorer från Noretskolan ser
problem med att skolan är placerad nära ett
köpcentrum.

§ Rektorer från grundskolan påpekar att  det
inte är en bra ide att blanda obligatorisk
skola och frivillig.

§ Rektorer och lärare från grundskolan har
påpekat att en skola skulle skapa större
svårigheter för elever med problem då de
inte kan byta skola.

§ Lärare från grundskolan anser att en stor
skola riskerar att anonymisera elever vilket
gör att vissa hamnar i problem.

§ Det finns en risk i samlokalisering att elever
med problem  och svårigheter inte får en
nystart.

§ Rektorer och lärare från grundskolan ser
risker i att gymnasium problem går ner till
högstadiets elever.

§ Rektorer och lärare samt personal från
gymnasiet anser att lärarnärvaro är viktigt
för att skapa trygghet.

§ Gymnasieledningen anser skolan trygg med
undantag för vissa utrymmen t.ex. toaletter
,matsal och  vissa korridorer.

§ Gymnasieledningen ansåg att det viktigaste
för att skapa trygghet är att få eleverna att
känna sig hemma, bland annat genom
utrymmen med olika syften.

§ Elevrådens syn på samlokalisering varierar.
´Vissa har nämnt åldersskillnaden som ett
problem och vissa anser att det inte är några
problem men inte skulle uppskattas av äldre.

§ Båda elevråden från grundskolorna anser
Noret och Morkarlbyhöjden vara väldigt
grupperade och isolerade från varandra.

§ För- och grundskoleförvaltningen anser att
trygghet är ett resultat av relationer

§ Gymnasiet anser att skolorna bör vara ljusa
och öppna men påpekar att det sociala
arbetet är viktigast

§ Representant från politiken ser inte en
samlokalisering som positivt utifrån
trygghetsperspektivet.

Organisation

§ Kommunledningen anser att frågan kring 1
eller 2 förvaltningar är viktig

§ Kommunledningen anser att skolan inte bör
anpassas efter en viss typ av pedagogik utan
bör byggas flexibel och anpassningsbar till
framtidens pedagogik

§ För- och grundskoleförvaltningen ser
fördelar och möjligheter med att samnyttja
vissa lokaler
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Inspirationsbilder av moderna skolmiljöer

7



NIRAS ritade år 2015-
2016 Långebrodalskolan
för SISAB i Stockholm.
Skolans koncentrations-
krävande lokalfunktioner
placerades bort från vägar
och närliggande
bebyggelse, och olika
kulörteman användes för
att markera de hemvister
som byggdes i skolan för
olika syften.
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Utredningen är utförd under perioden november 2017 till och med januari 2018 av NIRAS Sweden AB.


