Skrivelse angående Industriprogrammets lokaler
Vi som jobbar på Jenningsskolan är verkligen glada och nöjda med att få jobba i så ljusa och fina
lokaler. I och med flytten har lärarna fått ändamålsenliga arbetsplatser, eleverna har tillgång till
skolbibliotek och vi utnyttjar flitigt ”Stjärnrummet” där eleverna sitter och arbetar i par eller i
mindre grupper. Vi har också ett fast klassrum för de elever som är i behov av Svenska som
Andraspråk. Vi har i och med flytten samlat en stor del av vårt material till arbetsrummet för att
”fler ska få tillgång till mer”. När industriprogrammets lokaler nu töms har vi funderat på hur de
kan användas. Trots att vi har bra lokaler så finns det vissa brister.
●

Det årskurserna 13 saknar idag och som vi ser ett behov av är klassrum med tillhörande
grupprum. Två av våra klassrum är mycket små där klasstorlekar på fler än 16 är för
mycket.
Idag är det två av sex klassrum som har tillgång till grupprum.

●

Till förskoleklassen önskas ett rum till för att minska ljudnivån och ytterligare
förrådsutrymme till säsongsmaterial.

●

Fritidsavdelningarna saknar ett stort lekrum eftersom möjligheterna att använda
Jenningshallen är begränsade på eftermiddagarna.

●

Korridoren där 130 elever hänger sina kläder är för trång. I dagsläget hänger 6 elever på
varje hyllsektion, en sektion är ca 1,20 bred. Det finns inte plats för skor, hjälm, väska,
extrakläder mm. Det blir fort rörigt och stökigt.

●

Det saknas toaletter i anslutning till skolans kapprum/ingång.

●

Vatten saknas i klassrummen och på en av fritidsavdelningarna vilket försvårar
bildundervisningen. Det finns vatten i ett av klassrummen på övre våningen, i
förskoleklassens rum samt på en av fritidsavdelningarna.

●

Samlade förråd – vi har material som kan samutnyttjas mellan fritids och skola, tex skidor,
skridskor, hjälmar som då skulle kunna hamna i anslutning till där eleverna har sina
ytterkläder tillgängligt för uteaktiviteter på både för och eftermiddag.

Andra utvecklingsmöjligheter som vi resonerat kring är att göra skolan till en samlingsplats och
träffpunkt i Robertsfors. Att skolan skulle kunna vara ett kulturcentrum där lokaler samutnyttjas
mellan studieförbund/föreningar/skola.
Vårt förslag är därför att i industriprogrammets lokaler renoverar man och bygger man för
● Två klassrum med tillhörande grupprum
● Gör kapprum och renoverar toaletterna i korridoren mot Industridelen.
● I anslutning till kapprummet ordnar man förråd för skidor, skridskor, bobar, madrasser
osv..
● Lek/rörelserum.
● Bildsal med vatten och plats för en snickarbänk.
Gemensamma lokaler för ett Kulturcentrum
● Kulturrum – med scen, möjlighet till utställningar, möjlighet till musikundervisning,
drama/dansgrupper, redovisningar mm
● Skolbibliotek/bibliotek – grupprum att boka för allmänheten, läscirklar, studiegrupper

●
●

Café med kök  matlagningskurser, läxläsning, föräldragrupper, idrottsföreningar som
ordnar fika i samband med cuper, matcher…
Förråd för föreningar, rekvisita,

Förhoppningsvis kan man söka bidrag för en del av ombyggnationerna från Bolagsverket.
http://www.boverket.se/sv/bidraggarantier/lokal/bidragforattrustauppskollokaler/
Vi hoppas få gehör för våra tankar och idéer. Det är flera av oss i personalen både från skola och
från fritids som gärna sitter med i en grupp för att planera för att på bästa sätt nyttja lokalerna så
att de blir en naturlig samlingspunkt i samhället och att de ska komma så många som möjligt till
godo.
Hälsningar Personalen på Jenningsskolan.

