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Utbildningsnämnden 2016-01-19

Remiss - Programsamråd - Detaljplan för idrottshall
Brageskolan, Orren 30 m.fl., Danderyds kommun
Ärendet
Utbildningsnämnden yttrar sig över förslag till ny detaljplan gällande
idrottshall för Brageskolan. Synpunkter ska vara plankontoret tillhanda
senast den 22 januari 2016
Utbildnings- och kulturkontorets förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med utbildnings- och
kulturkontorets yttrande att skicka följande synpunkter till
Byggnadsnämnden
 Den föreslagna ändringen av detaljplan med placering av
idrottshallen på Orren 30 medför betydande negativa konsekvenser
för Brageskolan. Vi föreslår en alternativ placering på Orren 31 mot
Västerängsvägen för att Brageskolan ska få en sammanhållen
skolgård. Skolgården blir då överblickbar och mer användbar för
olika typer av uteaktiviteter.
 Behovet av lokaler för undervisning i idrott och hälsa är tillgodosett
med de lokaler som finns idag men Brageskolans idrottshall behöver
renoveras. Den befintliga idrottshallens storlek är tillräcklig för att
skolan ska kunna bedriva undervisning i idrott och hälsa men
kvaliteten skulle höjas med en fullstor idrottshall
 Skolan ges bättre förutsättningar att ge eleverna en bra undervisning
om Hagaskolan ersätts av nya lokaler i anslutning till Brageskolan.
Utbildnings- och kulturkontorets yttrande
Bakgrundsfakta
På fastigheten finns idag Brageskolan och Hagaskolan med temporära
paviljonger. I närheten ligger Enebyskolan som också ingår i Enebybergs
RE. Det finns inga ytterligare grundskolor i Enebyberg, varken kommunala
eller fristående. Enebybergs RE måste därför ha kapacitet för att ta emot alla
barn som bor i Enebyberg.
De temporära paviljonger som står på fastigheten uppfördes till läsåret
13/14 för att kunna erbjuda plats för den stora ökningen av elevantalet. En
ny prognos har gjorts efter årsskiftet med anledning av planerade
nybyggnationer. Enligt den kommer det finnas runt 750 elever i ålder 6-12
bosatta i Enebyberg fram till prognosens slut 2024.
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Nuläge antal klasser per årskurs och skolbyggnad Enebybergs RE
EnebyHagaBrageTotalt
Totalt
skolan
skolan
skolan
antal
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klasser per elever per
årskurs
årskurs
Förskoleklass
1
4 (med
5
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klassrum i
paviljongen)

Årskurs 1
Årskurs 2
Årskurs 3
Årskurs 4
Årskurs 5
Årskurs 6
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klasser per
skola
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elever per
skola

4
2
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1
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3
4
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4
4
4
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Placering av hallen
Förslaget innebär att en ny idrottshall placeras på den plats där
paviljongerna står idag. Placeringen delar fastigheten i tre delar – skola med
skolgård, idrottshall och en tom yta mot Västerängsvägen. Skolgården
upplevs redan i dag som liten. En fotbollsplan tar upp en stor del av den
skolgårdsyta som ligger närmast själva Brageskolan. Eleverna på
Hagaskolan och i paviljongerna använder idag de lekytor som finns vid
Hagaskolan och paviljongerna vid utevistelse.
Förslaget till placering av idrottshall enligt remissbrevet innebär stora
negativa konsekvenser för skolverksamheten på fastigheten. Hagaskolan
med paviljonger försvinner vilket innebär att 8 klasser ska flyttas till en ny
skolbyggnad intill Brageskolan. Brageskolan kommer då att ha ca 530
elever i skolbyggnader koncentrerade till en del av fastigheten. Den tomma
ytan mot Västerängsvägen är av flera anledningar inte lämplig som
skolgårdsyta.
Skolan ansvarar för barnens säkerhet under skoldagen. Det är därför av stor
vikt att en skolgård är överblickbar. Med det menas bla att det inte ska
finnas skymda utrymmen som är svåra att övervaka, att det ska finnas
fönster som vetter mot skolgården och att det är enkelt för den personal som
är ute att se vad som sker bland eleverna. Om idrottshallen placeras enligt
förslaget och kommer en stor del av skolgården att befinna sig separerad
från skolan genom idrottshallen vilket gör den till ett utrymme som bara kan
övervakas genom att det finns personal där kontinuerligt. Skolan har inte de
resurserna utan har bara möjlighet att ha personal på skolgården under rast.
Det finns också en risk att eleverna väljer att inte använda sig av denna
skolgårdsdel eftersom den inte är lätt tillgänglig och dessutom kan ses som
otrygg eftersom den inte är överblickbar från skolbyggnaderna.
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Den användbara skolgårdsytan blir då för liten och kan därmed inte erbjuda
barnen tillräckligt många uteaktiviteter för de olika åldrarnas behov. Om
idrottshallen placeras där Hagaskolan är idag, dvs närmast Västerängsvägen
så kan skolgården mellan Brageskolan och idrottshallen användas mer
effektivt.
Slutsats: Den föreslagna placeringen av idrottshallen medför stora negativa
konsekvenser för eleverna och för skolans personal. En alternativ placering
bör bli på den del av tomten som idag är Hagaskolan. Skolgården blir då
överblickbar och mer användbar för olika typer av uteaktiviteter.
Behov av idrottshall för Brageskolan, Hagaskolan samt Enebyskolan
På Enebyskolan finns en idrottssal som används av eleverna på Enebyskolan
samt Hagaskolan med temporära paviljonger. Enligt skolledningen är den av
god standard. Den används idag av de klasser som går i Enebyskolan samt
Hagaskolan med paviljonger, dvs 15 klasser. Totalt används lokalen under
19 timmar per vecka varav totalt 2 timmar för de fem förskoleklasserna.
Förskoleklassen har idag ingen timplan eller centralt innehåll som ställer
krav på undervisning i idrottshall men det ligger ett förslag hos regeringen
om tillägg till läroplanen angående förskoleklass. Förslaget innehåller
formuleringar kring rörelseförmåga och fysiska aktiviteter inomhus och
utomhus samt friluftliv. Detta kan innebära att förskoleklassens behov av tid
i idrottshall ökar något. Timplanen för idrott och hälsa i grundskolan
innebär ett snitt på minst 1,69 timmar per årskurs och vecka vilket
motsvarar det som klasserna i Enebyskolan och Hagaskolan får.
Brageskolan har en liten idrottshall som används av Brageskolans 15
klasser. Den är i stort behov av renovering. Lokalen används under 29
timmar per vecka, vilket får anses vara full beläggning från 8.00–14.30
varje dag. Eleverna får i snitt 2 timmar undervisning per vecka. En fullstor
idrottshall skulle användas av skolan i undervisningen för de äldre eleverna.
Om hallen kan delas av så kan två klasser i de lägre årskurserna undervisas
samtidigt. Det kan ge samordningsvinster för skolan och förbättra
förutsättningarna för bra schemaläggning. Det kan i sin tur medföra att
fritidsverksamheten kan få tillgång till hallen tidigare på eftermiddagarna.
Slutsats: Behovet av lokaler för undervisning i idrott och hälsa är
tillgodosett med de lokaler som finns idag men Brageskolans idrottshall
behöver renoveras. Den befintliga idrottshallens storlek är tillräcklig för att
skolan ska kunna bedriva undervisning i idrott och hälsa men kvaliteten
skulle höjas med en fullstor idrottshall.
Ytterligare skolplatser i Enebybergs RE
En konsekvens av byggandet av en ny idrottshall vid Brageskolan innebär
att lokaler, för de 8 klasser som idag finns på Hagaskolan med paviljonger,
måste planeras in på fastigheten.
Fördelen med att bygga en ny skolbyggnad istället för Hagaskolan och
paviljongen är att den kan göras ytmässigt effektiv, dvs ta mindre markyta
än de befintliga lokalerna. Skolan får bättre lokaler för de elever som idag
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går i Hagaskolan och dess paviljonger. Det ger också skolan möjlighet att i
ett nytt skolhus se till att det finns lokaler för undervisning i hemkunskap,
vilket idag saknas. Eleverna årskurs 6 i Enebyberg åker idag till
Mörbyskolan för att få undervisning där. En lösning som inte är optimal för
varken Enebybergs elever, schemaläggning eller Mörbyskolan.
Vid planeringen av den nya skolbyggnaden bör hänsyn tas till en ny
befolkningsprognos som troligtvis kommer att innebära att Enebybergs
skolor fortsatt ska ta emot drygt 700 elever varje år.
Slutsats: Skolan ges bättre förutsättningar att ge eleverna en bra
undervisning om nya skolbyggnader uppförs istället för Hagaskolan.
Samråd har skett med rektor på Enebybergs skolor
Birgitta Jacobsson

Eva Hoas
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