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Utbildningsnämnden

Svar på motion om inomhus- och utomhusmiljö i Da Vinciskolan
Elever vid Da Vinciskolan har skrivit en motion om att Da Vinciskolans inomhus- och
utomhusmiljö är bristfällig. Eleverna skriver att inomhusmiljön är högljudd och att det finns lite att
sysselsätta sig med, medan utemiljön i princip inte används. Motionärerna efterfrågar fler tysta
rum där eleverna kan studera, fler träbänkar, fler eluttag och att fler möbler som är anpassade till
Da Vinciskolans skolmiljö införskaffas. Eleverna skriver att det är viktigt att både elever och
skolpersonal finns representerade i grupper som arbetar för att förbättra skolmiljön på skolan.
Sektorn håller med om att både inomhus- och utomhusmiljön på Da Vinciskolan är bristfällig. Det
har dock gjorts vissa åtgärder såsom inköp av möblemang till inomhusmiljön och investering i
hängytor i utomhusmiljön under de senaste åren. I båda fallen gjordes investeringar i samråd med
skolans elever, något även motionärerna anser är viktigt. Tyvärr har stor del av inköpen som
gjordes till inomhusmiljön förstörts vilket gör att frågan behöver hanteras utifrån en långsiktigt
hållbar lösning.
En beställning med tillhörande behovsanalys för ombyggnad Ale Kulturrum och Da Vinciskolan
är redan skickad i slutet av maj 2016 från sektor utbildning, kultur och fritid. Beställning är
bekräftad den 16 juni och även beslutad i förvaltningsledningsgrupp. Det finns pengar budgeterade
för arbetet och arbetet ska ske i samråd med verksamhetens personal och elever. Däremot finns
prioriteringar i det arbetet motionärerna inte tar upp, såsom grupprum till klassrum,
efterklangsproblematik i byggnaden, tydligare avgränsning för skola-allmän yta.
Sektorn föreslår därför att motionärerna bjuds in till det arbetet som redan bedrivs och får en roll i
framtida byggnation på Da Vinciskolan, men att motionen avslås eftersom prioriteringar behöver
göras kring byggnationen på Da Vinciskolan som inte helt överensstämmer med föreslagen
motion. Enligt tidigare arbetssätt ska även elevrådet och skolans personal involveras i
byggnationsarbetet i syfte att förankra arbetet med hela skolan
Förvaltningens beslutsförslag till utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
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Tjänsteutlåtande, 2016-09-01.
Motion skolmiljön på Da vinciskolan

Ärendet expedieras efter beslut till:
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