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Protokoll  

              

Lagstads skolas direktion 

Tid Onsdag den 02.02.2022 kl. 18.10-19.45  

Plats via Teams  

Närvarande Johan Grandell, ordförande, avvek efter §4 kl. 18.30 
 Hanne-Grete Christensen, fungerade som ordförande § 5-7 
 Pia Hellgren 
 Thomas Gädda 
 Nina Nordström 
 Evald Hemström, personalrepresentant 
 Charlotta Häggström, personalrepresentant 
 Ola Strömberg, elevrepresentant 
 Simon Berg, elevrepresentant 
 Agneta Torsell, sekreterare 
 

 

1 § Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet 

Beslutsförslag 

Ordföranden konstaterar att mötet är lagenligt sammankallat och beslutsfört. 

Beslut 

Enligt förslag. 

 

2 § Val av justerare 

Beslutsförslag 

 

Pia Hellgren utses att justera protokollet. 

Beslut 

Enligt förslag. 

 

3 §           Godkännande av föredragningslistan 

 

                     Beslutsförslag 
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 Direktionen godkänner föredragningslistan. 

                     

 Beslut 

                      

 Enligt förslag. 

 

 

4 §  Anmälningsärenden 
  

Skolans direktion håller ett möte för att skriva ett nytt utlåtande angående Bemböle 
förskola och skola. Detta möte hålls för att Svenska bildningstjänster anser att 
ordförande Johan Grandell var jävig i ärendet eftersom han även är ordförande i 
Bemböle skolas direktion. Ordförande motsätter sig detta och har försökt via Svenska 
bildningstjänster och Esbo stads jurist få reda på grunderna till hans jävighet. Han 
upplever att han fått ytterst bristfällig information i detta ärende. 

 

  

 

5 § Direktionens utlåtande kring fortsättningen av verksamheten 

för Bemböle förskola och skola. 

Redogörelse 

Nämnden Svenska rum behandlar förslaget att lägga ner Bemböle förskola 
och Bemböle skola på sitt möte 17.02.2022. De berörda skolornas 

  direktioner, personal, elevråd och Esbo ungdomsfullmäktige begärs lämna 
in ett utlåtande om förslaget under beredning och om de så önskar om de 
övriga granskade alternativen.  

Läget för Lagstads skola: Ifall Bemböle skolas verksamhet fortsätter motsätter vi oss 

å det starkaste att vårt elevupptagningsområde minskas. Om vår elevupptagning 

minskar med 5 elever/årskurs i åk 1-4 betyder det med dagens timresurskalkyl att 

skolan förlorar 45 årsveckotimmar och därmed två klasslärare. Klasstorleken blir 

mellan 26 och 28 elever/klass, vilket är väldigt många elever.  

 

För Lagstads skolas del är ett större elevunderlag välkommet. Skolan har för tillfället 

rätt så små klasser och eleverna från Bemböle skola skulle vara ett tillägg som gör 

vår verksamhet mer effektiv. Ifall samtliga elever från Bemböle skola skulle flytta över 

till Lagstads skola i höst skulle, enligt elevantalet idag, årskursernas parallellklasser 

inkommande läsår vara enligt följande; ettor 16/17 elever, tvåor 16/16 elever, treor 

19/19 elever och fyror 19/20 elever. 

Skolans verksamhet skulle vara mer kostnadseffektiv med fler elever på klasserna 

och klasstorleken skulle vara optimal för eleverna.  

Det finns utrymme i Lagstads skola att ta emot alla elever. 
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Beslutsförslag 

Direktionens utlåtande bifogas som bilaga 1. 

Beslut 

Direktionen skriver ett utlåtande. (Bifogas som bilaga 1) 

Lagstads skolas direktion har skrivit ett tidigare utlåtande 11.01.2022, men detta 

utlåtande togs bort av Svenska bildningstjänster eftersom direktionens ordförande 

ansågs vara jävig i ärendet.  

Ordförande Christensen föreslog att direktionen inte skriver ett nytt utlåtande men 

majoriteten tyckte att det borde omformuleras. Vidare upplevde hon att 

behandlingen/skrivandet av ursprungliga utlåtandet kändes påskyndad för direktionen 

inte gavs tillräckligt tid för bearbetandet av utlåtandet.  

 

 

6 § Övriga ärenden 

Elevkårens ordförande informerade om ärendet angående att bygga en lekplats där 

eleverna i åk 7-10 vistas på rasterna (ärendet togs upp under mötet 03.11.2021). 

Esbo stad kommer att bygga på den plats lekplatsen elevarbetsgruppen föreslagit 

och dessutom rusta upp högklassernas rastgård under 2023. 

 

7 §  Avslutande av möte 
  

Ordförande avslutade mötet kl. 19.45 

 

 

 

 

 

 

                       ________________________                 _________________________ 

  Johan Grandell                        Agneta Torsell 

  ordförande § 1-4  föredragande och sekreterare  

 

 

  _________________________ 

  Hanne-Grete Christensen 

  ordförande § 5-7 
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                     Protokollet justerat och godkänt: 

 

  

 07.02 .2022 

 

_______________________________  

Pia Hellgren 

 

 

 

 

Protokollet framlagt  

 

Detta protokoll har publicerats i det allmänna datanätet 09.02.2022 

 

 

 

BESVÄRSFÖRBUD  

 
 Beslut:      § 1-7 
 

Enligt 136 § kommunallagen får ändring inte sökas i besluten ovan, eftersom de 
endast gäller beredning eller verkställighet. 
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