
 
 
 
 
 

Lagstads skolas direktions utlåtande beträffande  
  

”Fortsättning av verksamheten för Bemböle förskola och Bemböle skola”  
  

 

 

 

Direktionen vill påpeka att den nu aktuella beredningsprocessen av Esbo stad har varit 
dålig och mycket bristfällig. Hela beslutsunderlaget är obefintligt och saknar helt en 
konkret och omfattande konsekvensanalys om följderna av de nu framförda alternativen, 
d.v.s. lägga ner verksamheten, fortsätta som förr, eller utvidga elevupptagningsområden.   
  

Ärendet är mycket betydande emedan det är en fråga som i högsta grad även berör de 
närliggande skolorna Lagstad, Rödskog och Karamalmen och har konsekvenser för oss 
alla. Nedan följer direktionens syn på väsentliga synvinklar att beakta.   
  

 

  

Alternativ 1: Bemböle förskolas och skolas verksamhet läggs ner  
  

Gällande alternativ 1 kan vi konstatera att detta beklagliga alternativ är det 
mest fördelaktiga för Lagstad eftersom Lagstad då inte hotas av extra 
inbesparningar (alternativ 2) eller minskat elevantal och dess konsekvenser 
(alternativ 3), men vi ser ogärna att Bemböle skola och förskola läggs ned.   
Ifall eleverna från Bemböle skulle placeras i Lagstads skola ryms de i 
befintliga utrymmen. 
  
  

 

Alternativ 2: Bemböle förskolas och skolas verksamhet fortsätter som 
nu  
  

Ifall Bemböle skola fortsätter sin verksamhet som nu, önskar vi att eventuella 
inbesparningar inom resultatenheten tas någon annanstans än från elevernas 
undervisning, det vill säga timresursen. Helst ser vi att inga inbesparingar sker 
på bekostnad av barn och unga. 

 
  
 

Alternativ 3: Bemböle förskola och skola utvidgas genom att öka barn- 
och elevantal  
 

Direktionen i Lagstads skola anser att elevupptagningsområdet för Bemböle 
skola inte skall utvidgas på bekostnad av Lagstads skolas nuvarande 
elevupptagnings-område.   
En förminskning av vårt område skulle inverka negativt på elevantalet och 
därmed förorsaka större undervisningsgrupper eftersom då vi inte längre kan 
ha två mindre parallellklasser utan bara mycket stora enkla årskurser. Ett 



minskat elevantal inverkar negativt på både timresursen och 
gruppfördelningarna. 
I och med minskad timresurs minskar även lärartjänsterna på Lagstads skola 
och personalen är orolig över omplacering till andra skolor. 
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