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STORÄNGENS SKOLA
Direktionens e-postmöte

Tid

Tisdag 2-4.11.2020

Plats

E-postmöte

*= deltagit
Ledamot
*Petri Ånäs, ordförande
*Maria Sandström, viceordförande
*Kim Lindberg
*Karin von Smitten-Stubb
Teija Vesterbacka
Representanter för personalen
*Markus Malmén
*Carina Söderlund
Elevrepresentanter
Gisela Tilgmann
Elias Ånäs
Kommentar till förslag om nya upptagningsområden
Beslutsförslag:
Direktionen bekantar sig med materialet och kommenterar det per e-post. Direktionens
sekreterare sammanställer i samråd med direktionens ordförande och skickar in
kommentarerna. Ärendet förs in i följande mötes protokoll.
Beslut
Direktionens kommentar:
Som sammanfattning kan konstateras att för tillfället finns det gott om elever på
Storängens upptagningsområde, men direktionen utgår från att området inte ”dräneras”,
utan att elevunderlaget är i balans även i framtiden med tanke på skolans kapacitet och
den långsiktiga planeringen av verksamheten.
Redogörelse:
Nämnden Svenska rum förde en färdkostdiskussion om pågående beredningen av
justeringar i elevupptagningsområdena på sitt senaste möte 22.10.2020.
Kommuninvånarna har varit delaktiga i beredningen genom att svara på en enkät om de
olika elevupptagningsområdesmodellerna. Resultaten från enkäten hittar du i den
bifogade presentationen som omfattar samtliga skolor. I enlighet med diskussionen på
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mötet ber vi nu samtliga skolors direktioner ta ställning till justeringsförslag som gäller
den egna skolan. Utlåtandena ingår i den fortsatta beredningen av ärendet, som
nämnden Svenska rum kommer att behandla i november.
Elevupptagningsområdena för de svenskspråkiga skolorna i Esbo bildar en helhet där
enskilda justeringar påverkar helheten. Helhetstänket har lett oss i arbetet att ta fram
justeringsförslagen.
I beredningen av förslagen har vi beaktat:
 skolornas kapacitet: nybyggena Alberga skola och Kungsgårdsskolan ökar på
elevkapaciteten med dryga 350 platser fram till 2022 och förutsätter justeringar
 utvecklingen av elevunderlaget i de enskilda skolorna utgående från tillgängliga
prognoser och nulägesanalys
 kollektivtrafikens förbindelser
 elevströmmar vid sekundärupptagning
 enkätresultaten
Direktionen behöver inte samlas till ett ordinariemöte, det går bra att föra en epostdiskussion som sammanfattas eller så kan direktionens ordförande företräda
medlemmarna.
Direktionens synpunkter på förslagen till justeringar i skolans elevupptagningsområde
skickas in till planerare Minna Hoppania-Koivula (minna.hoppania-koivula(at)espoo.fi
senast torsdagen 5.11.2020.

_______________________________
Ellinor Hellman, sekreterare

