
Ny högstadieskola i Gamleby



Kort bakgrund

• Skolöversynen 2010, beslut i 
Kommunfullmäktige 
2010-11-24 om att verksamheten samlas i ett 
gemensamt högstadium i Gamleby när 
nybyggnationen är klar

• Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-24 att 
Barn- och utbildningsnämnden får teckna 15-
årigt hyresavtal för högstadieskola i Gamleby 
på den alternativa platsen (Fotografen 5) 
enligt redovisad programhandling

• Beställning till Tjustfastigheter (2014-02-05) 
av tidigareläggning av högstadieskolan i 
Gamleby så att undervisningen kan starta 
höstterminen 2015 



Ombyggnad beträffande lokaler 
inom Fotografen 9

Ny högstadieskola i 
Gamleby



Åbyskolan

         Fotografen 9
(F n. Kunskapsskolan)

GAMLEBY



Byggnader vilka ska inrymma 
nya högstadieskolan.

FOTOGRAFEN 9 - GAMLEBY



Tidplan

• Inflyttning sker till skolstarten i augusti 2015
• Vissa delar kommer ej att vara klara till dess

• Trä- och metallslöjden kommer att ske 
på Åbyskolan tills de nya lokalerna är 
klara

• Musiksal samt ytterligare några 
lektionssalar som skall vara i ett separat 
hus kommer heller inte att vara färdiga 
till skolstarten. För dessa ändamål 
kommer under byggtiden den planerade 
matsalsytan att nyttjas. Lunchen 
kommer istället att serveras i 
Kunskapsgårdens matsal



Läsåret 2014/15

• Fortsatt arbete med skolans och skolgårdens utformande.

• Ett gemensamt arbete i personalgruppen inför 
sammanslagningen exempelvis med att ta fram 
gemensamma rutiner och förhållningssätt.

• Ett arbete med att elevgrupperna ska lära känna varandra. 
Här kommer vi givetvis att lyssna på hur eleverna tycker att 
vi bäst gör detta. Fritidsgårdarna är delaktiga i denna 
process. 

   



Elevantal och antal klasser

De närmaste åren ser det ut att bli 8 
högstadieklasser.
Innevarande läsår finns tre åk sjuor. Dessa tre 
klasser behöver bli två klasser till nästa läsår

Födda 01 Födda 02 Födda 03 Födda 04 Födda 05

Överum (och Loftah) 13 28 26 15 23

Åby (och Ed) 37 50 45 36 41

Totalt 50 78 71 51 64

Årskurs 2014/2015 7 6 5 4 3



Forts 2015/16

Vid personalplaneringen gäller:

1. Vi behöver se över så vi har behörigheter i 
alla ämnen samt lämplig kompetens.

2. Vi ska eftersträva att situationer inte uppstår 
där elever måste byta alla eller de allra flesta 
av sina lärare



Skolskjutsar och trafiksäkerhet
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