1 (3)
2018-01-31

Barn- och ungdomsförvaltningen
Sigtuna kommun

Information om förändringar av skolorganisationen i Valsta/Steningeområdet
För att ge alla barn i Sigtuna kommun förutsättningar till en så stabil skolgång och så goda
studieresultat som möjligt, har kommunen beslutat att till hösten 2018 förändra
skolorganisationen i Valsta/Steningeområdet. Förra året fattades ett beslut att avveckla
Valstaskolans mellanstadium och under hösten har de efterföljande planerna för den nya
satsningen för hela området tagit form. Sigtuna kommun växer och i den nya
skolorganisationen har vi tagit hänsyn till behovet av mellanstadie- och högstadieplatser samt
de konkreta önskemål om skolplacering vi under en längre tid fått från såväl vårdnadshavare
som elever i området.
Sagaskolan och Eddaskolan

Under de senaste åren har kommunen fått in många önskemål från vårdnadshavare om att
låta deras barn gå kvar på Saga- respektive Eddaskolan, ett önskemål man nu har möjlighet
att tillgodose när båda skolorna blir F-6 skolor. Det innebär att alla elever som börjar i
förskoleklass i Valstas/Steninges skolor kan gå kvar på samma skola till och med årskurs 6.
•

•
•
•

Mellanstadieverksamheten på Sagaskolan kommer tillfälligt att bedrivas i paviljonger
i anslutning till huvudbyggnaden fram till att utbyggnaden planeras att vara klar,
2021.
Eleverna som går i nuvarande årskurs 3 på Sagaskolan kommer att få gå kvar på
Sagaskolan till och med årskurs 6.
Eleverna som går i nuvarande årskurs 4 på Eddaskolan kommer att flyttas tillbaka
till Sagaskolan, där de kommer att gå till och med årskurs 6.
Eleverna i nuvarande årskurs 3 kommer att gå kvar i Eddaskolan till och med
årskurs 6.

Steningehöjdens skola

Den nya skolorganisationen innebär även en satsning på områdets högstadieverksamhet.
Från och med läsåret 2018/2019 blir Steningehöjdens skola därför till en F-7 skola.
Undervisningen för årskurs 7 kommer att ske i paviljonger i anslutning till huvudbyggnaden
under det första året. Skolan byggs därmed successivt ut till en permanent F-9 skola, där
etapp 2 är klar till 2019 och etapp 3 förväntas vara klar till 2022.
Till hösten 2018 innebär det att eleverna i årskurs 6 på Galaxenskolan och Steningehöjdens
skola garanteras en plats på en ny högstadiedel vid Steningehöjdens skola. Övriga årskurs 6
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elever i kommunen kan också ansöka till skolan redan i detta års skolval och erbjuds då
placering i mån av plats. I området kommer eleverna på sikt erbjudas plats på två högstadier,
den geografiska placeringen av det andra högstadiet är ännu inte fastställd.
Valstaskolan
Valstaskolans högstadium har under detta läsår gjort stora framsteg vad gäller kvalitet och
trygghet, dock från mycket låga nivåer. Skolans rykte har inte förbättrats i samma takt och
kommunen har under flera år sett att allt färre väljer att tacka ja till sin garanterade plats på
Valstaskolan, för att istället söka sig bortom kommunens gränser eller till andra skolor med
långa resvägar som konsekvens. Kommunen har därför beslutat att stoppa intaget till
Valstaskolans årskurs 7 till hösten.
•
•

•

•

•

•

Valstaskolan tar från och med hösten 2018 inte emot några elever i årskurs 7 och
ingår därför inte i skolvalet för 2018.
De ca 160 elever som går i nuvarande årskurs 7 och 8 kommer att gå kvar hela sin
skolgång på Valstaskolan, men skolan kommer inte att ta emot nya elever och sista
elevgruppen lämnar skolan i juni 2020.
Fram till 2020 kommer skolans rektor och medarbetare att fortsätta att utveckla
arbetet på skolan. Rektor Ylva Hultblad Hederfors kommer därefter att fortsätta sitt
rektorsuppdrag i kommunen.
Fast anställda medarbetare på Valstaskolan kommer att ha kvar sina uppdrag på
Valstaskolan till hösten 2018 samtidigt som de då även kommer att bidra till de
nystartade högstadieskolorna.
Fast anställda medarbetare på Valstaskolan kommer att ha ett planeringssamtal med
sin chef och HR i februari/mars för att ta fram en plan för hur det egna uppdraget
ska se ut framöver. I arbetet med planerna tar vi hänsyn till varje medarbetares
önskemål samt skolornas behov.
Visstidsanställningar behovsprövas som alltid inför varje nytt läsår.

Centralskolan

Utöver de förändringarna som nu genomförs i Valsta/Steninge har vi också sett behov av
fler högstadieplatser i andra kommundelar. Därför kommer Centralskolan att erbjuda sina
elever i nuvarande årskurs 6 att även gå sina högstadieår på skolan.
Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta någon av oss.
Uppdaterad information samt pressmeddelande finns här: www.sigtuna.se
Vänliga hälsningar,
Carmen Blom
Biträdande förvaltningschef, barn- och ungdomsförvaltningen, Sigtuna kommun
08-591 26 223
073-973 77 43
carmen.blom@sigtuna.se
Susana Olsson Casas
Förvaltningschef, barn- och ungdomsförvaltningen, Sigtuna kommun
08-591 266 01
susana.olsson-casas@sigtuna.se
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