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Nya upptagningsområden för Måsöskolan, Nakterhusskolan,
Båtsmansskolan, Vendelsömalmsskolan och Söderbymalmsskolan från
och med läsåret 2020/2021
Sammanfattning

Idag finns det en grundskola i Vegaområdet, Måsöskolan som inrymmer årskurs F-6.
Från och med läsåret 20/21 kommer det att finnas ytterligare en grundskola i östra
Vega för årskurs F-6, Nakterhusskolan. Efter ombyggnationen av Måsöskolan är den
skolan i sitt grundutförande i princip en 3-parallelig skola med plats för ca 525 elever.
För att kunna tillgodose det ökande behovet platser inom grundskolans årskurs F-6 i
Vegaområdet utökades Måsöskolans kapacitet för ett antal år sedan genom inhyrda
skolmoduler med plats för upp till sex klasser fram till dess att kapaciteten utökats
med permanenta skollokaler, därefter är planerna att dessa inhyrda moduler successivt
ska kunna avvecklas.
Nakterhusskolan skulle enligt tidigare beslut i Haninge kommun byggas och drivas av
en extern huvudman och stå färdig att tas i drift från och med läsåret 19/20. Den
externa huvudmannen fick initialt avslag från skolinspektionen att driva den här
skolan, ett avslag som överklagades vilket också medförde att skolverksamheten i det
som nu är Nakterhusskolans lokaler försenades med ett år. I juni 2019 stod det dock
klart att den externa utföraren inte erhållit tillstånd från skolinspektionen trots
överklagan. Detta innebar att Haninge kommun tog över ansvaret för att hyra de
aktuella lokalerna samt att skolan ska drivas i egen kommunal regi som en grundskola
anpassad för årskurserna F-6.
Utöver Måsöskolan och Nakterhusskolan pågår projektering av ytterligare en
grundskola i centrala Vega, den här skolan ska inrymma årskurserna F-9 och kommer
att uppföras i ett läge direkt sydväst om den nya pendeltågsstationen i Vega. I nuläget
planeras den här skolan att stå färdig och kunna tas i drift från och med hösten 2023.
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När den nya grundskolan i centrala Vega står klar kommer det bli nödvändigt med ny
uppdelning av upptagningsområdena mellan de tre grundskolorna med årskurserna F6 som då kommer att finnas i den här kommundelen.
Den pågående inflyttningen till Vegaområdet har bland annat medfört ett ökat antal
individer i åldern 1-15 år och då framförallt i åldrarna 1-7 år, dvs. ökningen har varit
som störst i förskoleåldrarna och inom de lägre årskurserna i grundskolan. Till och
med innevarande läsår har ökningen inom årskurs F-6 kunnat tillgodoses av
Måsöskolan vilket också är i linje med utbildningsförvaltningens tidigare prognoser
och planering.
För läsåret 20/21 förväntas behovet motsvara sex förskoleklasser i Vegaområdet och
dessa ska fördelas jämnt mellan Måsöskolan och Nakterhusskolan. Därför behöver
Måsöskolans nuvarande upptagningsområde delas upp mellan de båda skolorna inför
skolvalet till förskoleklass läsåret 20/21 som påbörjas i mitten av januari 2020.
Dessutom ingår för närvarande stora delar av den östra delen av Vega (NyKo 140202)
i Båtsmansskolans upptagningsområde. Den här förändringen gjordes inför läsåret
19/20 för att utöka Båtsmansskolans elevunderlag och utifrån det då gällande beslutet
om att Nakterhusskolan skulle drivas av extern huvudman. Nakterhusskolan är också
centralt placerad i det här nyckelkodsområdet och därför är det både naturligt och
nödvändigt att nyckelkodsområde 140202 kopplas till Nakterhusskolans
upptagningsområde från och med läsåret 20/21 nu när det står klart det den blir en
kommunal grundskola.
Idag ingår även två nyckelkodsområden (140201, 140501) i Båtsmansskolans
upptagningsområde men som ligger väster om riksväg 73 men som rent geografiskt
ligger närmare Nakterhusskolan än Båtsmansskolan. Utbildningsförvaltningen föreslår
därför att även dessa två nyckelkodsområdena kopplas också till Nakterhusskolan från
och med läsåret 20/21.
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Förvaltningens synpunkter

Utbildningsförvaltningen föreslår justeringar av berörda skolors upptagningsområde
och grundplacerad skola enligt bilaga 2. De här förändringarna föreslås börja gälla från
och med läsåret 20/21 och för blivande förskoleklasselever och blivande årskurs 7
elever redan från och med skolvalsperioden som pågår under perioden 15 januari till 5
februari 2020.
Enligt den senast uppdaterade elevprognosen för Måsöskolan skapar den här
fördelningen även förutsättningar för Måsöskolan att successivt kunna utvecklas till en
3-parallellig F-6 skola med plats för ca 525 elever tillsammans med att den inhyrda
paviljongsmodulen då också på sikt kommer att kunna avvecklas.
Se bilaga för visualisering på kartbild av berörda nyckelkodsområden i fördelningen av
Måsöskolans nuvarande upptagningsområden mellan Måsöskolan och
Nakterhusskolan samt visualisering av de nyckelkodsområden som idag tillhör
Båtsmansskolan.
Underlag för beslut

- Bilaga 1 nya upptagningsområden för Måsö-, Nakterhus-, Båtsmans-,
Vendelsömalms- och Söderbymalmsskolan från läsåret 20-21
- Bilaga 2 förslag till justerade upptagningsområden
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Förslag till beslut

1. Grund- och förskolenämnden godkänner utbildningsförvaltningens förslag till
ändring av upptagningsområde/grundplacerad skola för Måsöskolan, Båtsmansskolan,
Nakterhusskolan, Vendelsömalmsskolan och Söderbymalmsskolan.
2. Föreslagna ändringar börja gälla från och med läsåret 2020/2021 och för blivande
förskoleklasselever och blivande årskurs 7 elever från och med skolvalsperioden som
pågår under perioden 15 januari till 5 februari 2020.
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