
	 	 	 	 Föräldraföreningen Nya Elementar 

Till Utbildningsförvaltningen Stockholm stad   

att. Grundskolechef  Bo Andersson 

Situationen på Nya Elementar 

Nya Elementars föräldraförening skickade en skrivelse till Utbildningsförvaltningen i 
december förra året där vi påpekade vår oro först och främst utifrån att situationen i matsalen 
blivit alltmer ohållbar med stort ökande elevantal. Föräldraföreningen anser fortfarande att det 
är en otillfredsställande situation när det gäller våra barns behov att få en bättre matro, lägre 
ljudnivå, ändamålsenliga mattider, bättre kost, m.m. Vi har sedan förra skrivelsen till er också 
varit i kontakt med skolledningen och blivit informerade av rektor Mikael Odin om en 
kortsiktig samt den långsiktiga lösningen för matsalen. Vi har förstått att planerna fortskrider 
med den permanenta tillbyggnaden där planen är att riva paviljongerna först 2018. Fram till 
dess anser vi att det fortfarande skulle behövas ett antal åtgärder gällande matsal, belysning 
och skolgården.   

Skolgårdsbelysning 

I vår tidigare skrivelse tog vi även upp belysningen på skolgården. I den frågan skulle du 
återkomma om vilka regler som gäller vad gäller belysning för lågstadiebarn under 
vinterhalvåret.  I denna fråga har vi också återkommit till skolledningen som hänvisar till 
SISAB. Som föräldraförening efterfrågar vi om det finns särskilda regler som bör gälla när det 
handlar om belysning på skolgården då det är mycket viktigt att barn kan vistas ute?  

I samband med fler byggnader på skolans mark bidrar det till en mörkare miljö vilket för med 
sig ett ännu större behov av belysning både ur skolperspektiv men också ur ett 
samhällsperspektiv. Områden med sk mörka vrår är osäkra platser för våra barn att vistas på. 

Skolgården 

Vi har under vårterminen haft barn som lekt på områden som trappor och ramper till nya 
paviljonger och skadat sig på dessa då det absolut inte är avsedda för lek. När det saknas 
utrymme för lek, hittar barn lek ändå och då på platser som varken har uppsikt och är helt 
olämpliga platser för lek. Föreningen har också framfört synpunkter om skolgården till skolan 
och SISAB främst utifrån att skolgårdens ytor blivit mycket mindre.  Som föräldrar är vi 
oroliga för att våra barn inte kommer att vistas ute i lika stor utsträckning om platsen blir 
begränsad. Vi är angelägna om att elever på högstadiet och mellanstadiet inte ska lämna 
skolgården på raster. Därför anser vi att man bör arbeta med att både asfaltsplan och gräsplan 
för att de ska få en bra skolgård och att eleverna ska vara kvar på skolgården utan stängsel. 

Dessutom har vi som föräldraföreningen påpekat till skolledningen att vi önskar samverka vid 
planering av nya skolgården. Detta är en angelägen fråga för oss då skolgården har krympt 
betydligt.  



Det är stort slitage på marken som är sönderlekt, bänkar, bord, klätterställning, gungor och 
staket då elevantalet ökat genom åren sedan 2004.  Skolgården beräknades då för 150 elever 
idag är det 259 elever, fler förskoleklasser samt grundsärskolans elever. Ingen upprustning har 
skett under tretton år! 

Exempel på förslag som behöver rustas upp är följande 

ü Flera cykelställ behövs då elevantalet ökar och vi önskar minska biltrafiken runt 
skolan 

ü Staket vid parkeringen som fortsätter mot skogen och promenadväg 
 

ü Bodarna på skolgården är i stora behov att rustas upp 
ü Nya bollplank  
ü Bandyrink med gummimatta 
ü Ny större sandlåda med kant med förvaringslåda till sandlek 
ü Konstgräsmattor vid gungorna och bakom boden och bollplanket 
ü Fler gungor 
ü Hinderbana på kullen 
ü Markmåleri dvs ifyllnader, befintliga och nya basketbollslinjer, Kingrutor osv. 
ü För högstadiet och mellanstadiet skapa grupper/soffor och bord med 

laddningsstationer i för att ladda telefoner, hänga och vara kvar på skolgården. 
ü Utöka ytan/altan för solstols-häng 
ü Uttag/möjligheter för dem att spela musik på sin ”gårdsdel” 

Ovanstående förslag är framtagna av både lärare/pedagoger/personal på skolan samt föräldrar 
från föräldraföreningen. En viktig samverkan i den stora förändringen som en 
kapacitetsökning innebär. Också ett vanligt underhåll av slitage för att inte heller det ska bli 
onödigt kostsamt i längden samt säkra upp att ingen skadas på de saker som är i 
upprustningsbehov. 

 

Avslutningsvis har vi all förståelse för den demokratiska processen vid olika beslut som ska 
fattas i samband med en stor ombyggnad. Det är också med den bakgrunden vi anser att det i 
nuläget inte går att invänta ev. ombyggnader eller nybyggnader då vi är medvetna om att detta 
kan dra ut på tiden ytterligare. Vi ställer därför ovan synpunkter till Utbildningsförvaltningen 
och förväntar oss en fortsatt dialog med dig. 

 

Bromma den 20 april 2017 

Med vänlig hälsning 

Nya Elementars föräldraförenings styrelse 

genom ordf. Marie Ericsson 


