


Med samarbete kan 
vi göra skillnad!



BGU’s mål har sedan start varit att 
verka för att vi skall kunna 

arbeta och bo i vårt område



Program



Huvudfrågorna för kvällens möte

1. Hur vill du vara med och säkerställa att 
Bergumskolans elever till 100% får 
gymnasiebehörighet?

2. Hur ser du på att öka kommunens intäkter 
genom att sälja mark, skog och byggnader i 
Bergum och Gunnilse för att skapa attraktiva 
klimatsmarta boenden och verksamheter?

3. Hur vill du stödja initiativen för lokalproducerad 
mat och samtidigt öka självförsörjningsgraden?

4. Hur ser du att den förslagna ÖP’n stödjer en
långsiktigt hållbar utveckling av våra     
lokalsamhällen?

5. Har du satt dig in i vilka konsekvenser för
denna utveckling det föreslagna
Naturskyddsområdet kommer att innebära?
Ytterligare ett hinder för utveckling av 
klimatsmarta hållbara lokalsamhällen?

6.  Vad vill du göra för att hindra naturstörande
verksamheter som nya deponier, (Vråssered,
Gunnilse och Lärjedalens golf) och utökning
av krossverksamheten vid Angeredskrossen? 



Vad har hänt sedan förra året?
Deponi på Lerjedalens golfbana blir tydlig för alla

Ombyggd lekplats i Olofstorp invigd

BGU har startar en local Food node, Worktjôt och SyLAN

BGU har haft skördefest och julmarknad

Överklagan till MÖD angående Angeredskrossens ansökan om ökad drift

Skolorna får besked om drygt 10% nedskärning i budget

Ansökan om nyetablering av deponi i Vråssered, med förödande trafikökning

Bergums Fritidslantgård med nuvarande drift hotas med nedläggning

Gården Björsjöås sägs upp av från skolförvaltningen



Vad har hänt sedan förra året?
Ansökan om etablering av ny deponi samt kraftigt utökad deponi i Gunnilse

Förslag till ÖP som tyvärr inte tar hänsyn till den omfattande utredning som gjort av boende området

Gunnilse Centrum projekt fortfarande ingen plan för start

Bergums Centrum markreservationsansökan - inget svar

Förslag till Naturskyddsområde – Lärjeån med omgivningar

Bergums Fritidsgård hotas av nedläggning, BGU med boende och elever protesterar och räddar gården

BGU Natur o Friluftgrupp håller på att definiera ett bolag som skall ta hand om och säkerställa fortsatt och 
betydande utökning av verksamheten i Björsjöås

BGU Djurhållargrupp har nyss startar Lärjedalens Kött AB och jobbar med utformning, lokalisering och 
finansiering.  



George Schedin

Rektor 
Bergums Högstadie



Bergums skola F-9: 
En bra och attraktiv skola! 

1 september 2019



Varför är det viktigt?

• En välfungerande skola där eleverna når kunskapsmålen och sin fulla 
potential är självfallet viktigt såväl för individen som för samhället i 
stort.

• En välfungerande skola utgör ett viktigt kriterium vid val av 
bostadsort.

1 september 2019



Bergums skola

• Antal elever: 750
• Antal lärare:70
• Antal medarbetare inom Elevhälsa adm. och 

stödorganisation: 20
• Kök, lokal & service: 15

1 september 2019



Organisation läsår 19/20

1 september 2019

Rektorer
F-3 /4-9

Åk 7 Åk 8

Åk 4-6

Åk 9

Lokal/
service

EHT
A-lag 7-9

IT Stöd

Adm

Kost & 
måltid

• Speciallärare
• Stödlärare
• Skolvärd
• Elevassistenter

• Kuratorer
• Specialpedagog
• Skolsköterskor
• Skolpsykolog

• Tekn. support
• Pedagogiskt
stöd

• Administratör
• Bibliotekarie

• Kökets personal

• Vaktmästeri
• Städ

Kultur/
Fritid

• Fritids-
gården

Fritids Åk 1-3F-klass

A-lag F-3

A-lag 4-6



Organisation F-3:

1 september 2019

• Klf Mia M
• Adam J

1C 1D 1E

F-2 F-3

• Klf Nelly K-D
• Helen C

F-4F-1

• Klf Elleonor F
• Fanny M

• Klf Nelli M
• Maria N

• Klf JBK
• Chantal A

• Klf PSD
• Eva N

• Klf LNN
• Jenny R-H

3C 3D 3E 3F

2C 2D 2E

• Klf SVT
• Ali 

• Klf TGD
• Helen G

• Klf UHM
• Hamsa

• Klf TKA
• Meri S

• Klf LST
• Jeanette F

• Klf AFN
• Sanna K-W

• Klf SBN
• Lars C



Organisation 4-6:

1 september 2019

6C

• 22 elever
• Klf UWG

6D

• 22 elever
• Klf SPZ

6E

• 22 elever
• Klf PNG

4C 4D 4E 4F

• 20 elever
• Klf CFT

• 19 elever
• Klf MWE

• 21 elever
• Klf AMN

• 21 elever
• Klf CAN

5C 5D 5E 5F

• 20 elever
• Klf CEM

• 20 elever
• Klf MON

• 20 elever
• Klf KLN

• 20 elever
• Klf PRF



Organisation 7-9:

1 september 2019

9A

• 23 elever
• Klf PNN

9B

• 23 elever
• Klf AGN

9C

• 22 elever
• Klf MAR

7A 7B

• 20 elever
• Klf EJH

• 20 elever
• Klf HÅG

7C 7D 7E

• 21 elever
• Klf MLN

• 22 elever
• Klf MBR

• 20 elever
• Klf EBR

8A 8B 8C 8D 8E

• 17 elever
• Klf SJN

• 19 elever
• Klf ASA

• 20 elever
• Klf JSC

• 19 elever
• Klf MSD

• 20 elever
• Klf JLG



Resultat vt-19:

• Åk 3
• Åk 6
• Åk 9

1 september 2019



Åk 3: Nått målen i samtliga ämnen

1 september 2019
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Åk 3: Måluppfyllelse per ämne

1 september 2019
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Åk 3: Resultat NP

1 september 2019
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Åk 6: Uppnått målen i samtliga ämnen
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Åk 6: Betyg per ämne

1 september 2019
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Åk 6: Resultat NP

1 september 2019
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Åk 6: Jämförelse ämnes- och provbetyg (NP)

1 september 2019

Lägre

Lägre

Lägre Lägre

Lika

Lika

Lika
Lika

Högre Högre
Högre Högre

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

en ma sv sva

Båda

Enhet

Högre

Lika

Lägre



Åk 9: Betyg ämnesvis
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Åk 6: Jämförelse ämnes- och provbetyg (NP)

1 september 2019
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Åk 9: Nationella prov per ämne
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Åk 9: Jämförelse ämnes- och provbetyg

1 september 2019
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Åk 9: Måluppfyllelse vt-19 
(efter sommarskolan)
Årskullens storlek: 103 elever
Borträknat nyanlända: (-4): 99

Gymnasiebehörighet:
93 elever av 103 = 90,2 %  
93 elever av 99 = 94 %

Betyg i alla ämnen:
86 elever av 103 = 83,5%
86 elever av 99 = 87 %

Genomsnittligt meritvärde:
24065/103 = 233,5
23512,5/99 = 237,5

1 september 2019



Måluppfyllelse i kärnämnena:

Betyg Svenska/ SvA: 
96 av 103 elever = 93,2%
95 av 99 elever = 96 %

Betyg Engelska:
96 av 103 elever = 93,2 %
95 av 99 elever = 96 %

Betyg Matematik:
94 av 103 elever = 91,2 %
94 av 99 elever = 95 %

1 september 2019



Framgångsfaktorer:
1. Gemensam värdegrund: Systemteori
2. Målfokus: 

• Trygghet
• Delaktighet
• Resultat (hög måluppfyllelse)

3. Utvecklad stödorganisation
4. Förstärkt elevhälsa
5. Systematiskt kvalitetsarbete
6. Kontinuitet i ledarskap



Utmaningar:

• Lokaler (utifrån elevantal)
• Ny budget utifrån ny beräkningsmodell (minskning -

10%)
• Rekrytering av behörig personal
• Ohälsotal bland elever

1 september 2019



Systematiskt kvalitetsarbete:
Resultatanalyser…

• Betygs- och resultatanalys av föregående termin

• Koppling måluppfyllelse och betygsresultat till kvalitet på utfört arbete (i utvecklingssamtal och bedömningssamtal)

Planering och resursallokering utifrån…

• Individ

• Grupp

• Organisation

Åtgärder…

• Tackla problemen! Se möjligheterna…

• ÅP, specialsatsningar i ämne, tema, läxhjälp, stöd, ”spets” – inte bara ”E”

• Tydligt och konkret!

• Dokumentation!

”Think outside the box” Styrka att göra detta i ett F-9 perspektiv!



…och kontinuerlig uppföljning:

• Screening och kartläggning av stödbehov per årskurs
• Förebyggande åtgärder: T.ex. Elevhälsoarbete i 

klass/grupp, hög vuxennärvaro. ”Relationsgruppen”, 
temaveckor, ”team-building”.

• Närvarokoll: ”In-/utcheckning”
• Tidiga EHT-insatser vid problem
• Allmänt (extra anpassningar) och särskilt stöd
• Klasskonferenser & betygskonferenser: Mål- och 

resultatfokus!



VISION för Bergums skola
• Bergums skola är en skola där alla känner sig välkomna.

• Bergums skola präglas av trygghet, tillit, respekt, kreativitet och lust. Här litar vi till varje individs 
inneboende styrkor och resurser.

• Vi är medvetna om att vi skapar varandras arbetsmiljö och pratar därför med varandra, på ett nyfiket 
och respektfullt sätt, och inte om varandra.

• Alla i skolan känner sig betydelsefulla och sedda för den man är. Delaktighet och medinflytande råder i 
alla led och eleverna utvecklar därigenom 

• kreativitet och lust att lära.

• Tillsammans skapar vi en skola som våra elever lämnar med rak rygg, goda kunskaper och 
framtidstro.

”Non scholae sed vitae discimus” – ”Vi lär inte för skolan vi lär för livet”

1 september 2019



Noteringar 

• Mål - Att vara en bra och aktiv skola

• Skolan har ca 750 elever i dagsläget. Detta är fler elever än skolan är designad för. 
klassrummen är designade för 20 elever. 
Detta ger högre kostnader jämför med rikssnittet på 25 elever/klassrum.

• 94% av årskurs 9 blev behöriga senaste läsåret! 87% hade betyg i alla ämnen.

• Skolan är även nöjd med att det pågår flera lokala aktiviteter i skolans lokaler på kvällar o 
helger.



Presentationer och svar



Johan Zandin

Byggnadsnämnden
Kommunfullmäktige

Vänsterpartiet



Noteringar för Johan Zandin, Vänsterpartiet
1. För att lyckas med skolan så är 2 komponenter de viktigaste: Tillräckligt med lärare och vuxna 

tillsammans med eleverna samt bra lokaler. För att lyckas med detta behöver skolan mer 
pengar.

2. Partiet är övertygade om att många som jobbar är beredda att acceptera en högre skatt om de 
vet att pengarna går till skolan. Partiet ville höja kommunalskatten med 1 krona i senaste 
budgeten.

3. Ej sälja mark, men vill gärna hyra ut. Därför att då kan kommunen styra vad som händer med 
marken senare. Jämför med Pripps gamla lokaler som har tagit mkt lång tid att få till nya 
aktiviteter på den marken sen fabriken stängde.

4. Beredd att ge stöd till projektet
5. Vill ha input från medborgare
6. Vi bygger mycket i kommunen som producerar massor. Problematisk då materialen bör fraktas 

lokalt för att minimera utsläpp och kostnader. Tipsa gärna om ni vet bättre och förklara vad 
som är dåligt med exempelvis vråssered.

Kopplade till de 6 frågorna



Karin Pleijel   Joel Abrahamsson  Ingvar Andersson

Kommunfullmäktige SDN Angered Fastighetsnämnden
Trafiknämnden

Miljöpartiet



Karin Pleijel
Kommunalråd i opposition 

Skolkommunalråd 2014-2018
Lärare och Ingenjör 

Har varit på ett möte med Bergum-
Gunnilse utveckling tidigare



Skolresultat och 
gymnasiebehörighet



Klimatsmarta boenden



Mat och självförsörjning



Hållbara lokalsamhällen
och naturskyddsområden



Naturstörande verksamheter



Kul att vara här!



Noteringar för Karin, Ingvar och Joel, Miljöpartiet

• MP ökade budgeten med 0,5 miljarder kronor förra mandatperioden (nationellt?) Rektor 
behöver rätt förutsättningar för att kunna förbättra skolan. Detta är möjligt med en Gbg 
styrd skola i kommunen.

• Klimatsmarta boenden och verksamheter ska vara ok att sälja till. Detta område har unika 
naturvärden som ej går att ersätta. Detta måste skyddas. Behålla jordbruksmark, viktigt 
för att kunna få lokal försörjning i framtiden.

• Mat och självförsörjning är viktigt. Lyckad satsning på stadsbonde på Angereds gård. Det 
ligger i tiden med mer närodlad mat.

• Naturstörande verksamhet. Viktigt att denna del av kommunen ej betraktas som ett 
reservområde. Vill lyssna mer på de boende här.

Kopplade till de 6 frågorna



Joakim Hagberg

SDN Angered
Socialdemokraterna



Noteringar för Joakim, Socialdemokraterna

• Stödinsatser är ett viktigt arbetssätt, så som Lovskola och läxhjälp. Det vill 
man införa. Fler vuxna behövs generellt för att skapa studiero. 
Fritidsverksamheter och fritidsgårdar är viktigt.

• Generellt positiva till att sälja mark till verksamheter och boende - speciellt 
klimatsmarta sådana. 

• Satsning som ökar möjligheten till närproducerat
• Översiktsplanen, vill både värna natur och utveckling.
• Värna natur kan göra det på lönsamt på sikt för jordbruket.
• Emot att öka trafiken på väg190. Vill däremot se insatser som minskar 

trafiken.

Kopplade till de 6 frågorna



Jessica Blixt   Patrik Höstmad Ing-Marie Freder

Grundskolenämnden Fastighetsnämnden SDN Angered
Förskolenämnden
Kommunfullmäktige                                                       

Demokraterna



Bergums skola

Demokraternas åtgärder för 100% gymnasiebehörighet



Nuläge Bergums skola

• Ett fantastiskt arbete pågår redan
• Vill nå 100% gymnasiebehörighet
• Vill fortsätta vara en attraktiv skola
• Minskade resurser pga ändrad resurstilldelning



Hur vill Demokraterna säkerställa att Bergums 
samtliga elever får gymnasiebehörighet?
• Se över den nya resursfördelningsmodellen så att:

- skolorna ges likvärdiga förutsättningar att tillgodose alla elevers olika                    
förutsättningar och behov
- måluppfyllelsen ökar och att alla elever når sin fulla potential
- hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd

• Öka lärartätheten - målet är tvålärarsystem
- ger lärare rätt förutsättningar att utföra sitt uppdrag
- kollegialt lärande, främja kontinuitet, göra yrket mer attraktivt m.m.
- höja kunskapsresultaten

• Förstärka elevhälsoarbetet
- öronmärkta elevhälsopengar
- tydlig rutin för arbetsgången i elevhälsoteamen

• Satsa på en attraktiv skolmiljö
- lockar elever och lärare samt främjar välmående och resultat



Mark, Lokalproducerad mat, ÖP,  
Naturskyddsområde, Deponier 

och krossverksamhet 



Hur ser du på att öka kommunens intäkter genom att sälja 
mark, skog och byggnader i Bergum och Gunnilse för att skapa 
attraktiva klimatsmarta boenden och verksamheter?

• Vi är positiva till att i högre grad sälja mark, skog och byggnader
• Får gärna vara klimatsmart men tveksamt om politiken ska detaljstyra 

utformning och innehåll
• Viktigt att markförsäljning och byggande görs enligt en övergripande 

plan som tas fram i dialog med lokalsamhället



Hur vill du stödja initiativen för lokalproducerad mat och 
samtidigt öka självförsörjningsgraden?

• Genom att i första hand sälja lämplig mark till producenter / 
entreprenörer

• I andra hand genom arrenden
• Vi vill inte se kommunalt anställda bönder eller inriktningar som 

detaljstyrs från Gustav Adolfs torg. Initiativen bör komma från 
medborgarna. Staden ska skapa fullgoda förutsättningar för 
utveckling men inte detaljstyra



Hur ser du att den förslagna ÖP’n stödjer en långsiktigt hållbar 
utveckling av våra lokalsamhällen?



Hur ser du att den förslagna ÖP’n stödjer en långsiktigt hållbar 
utveckling av våra lokalsamhällen?



Hur ser du att den förslagna ÖP’n stödjer en långsiktigt hållbar 
utveckling av våra lokalsamhällen?

Samrådsversionen av ÖP:

"I ytterstaden finns även mindre orter som exempelvis 
Olofstorp, Gunnilse, Säve och Björlanda samt spridd bebyggelse 
på landsbygden.
Delar av stadens ytterområden är en värdefull reserv för 
stadsutveckling på längre sikt och ska därför inte byggas bort."



Hur ser du att den förslagna ÖP’n stödjer en långsiktigt hållbar 
utveckling av våra lokalsamhällen?

• Det är tveksamt om den gör det. 
• Från Ds yttrande: "Översiktsplanen behöver aktivt hantera att alla 

kommunens alla delar kommer att utvecklas. Historien säger oss att 
de områden som bara kortfattat omnämns i översiktsplanen eller de 
som ges utvecklingsrestriktioner likväl kommer att utvecklas eftersom 
alla typer av samhällsbildningar uppvisar drivkrafter mot att svara upp 
mot behov och efterfrågan – såväl inom familj som på rent 
kommersiella grunder."



Har du satt dig in i vilka konsekvenser för områdets utveckling 
det föreslagna Naturskyddsområdet kommer att innebära?
Ytterligare ett hinder för utveckling av klimatsmarta hållbara 
lokalsamhällen?





Har du satt dig in i vilka konsekvenser för områdets utveckling 
det föreslagna Naturskyddsområdet kommer att innebära?
Ytterligare ett hinder för utveckling av klimatsmarta hållbara 
lokalsamhällen?

• Vi är insatta i frågan om naturreservatet Lärjeåns dalgång
• Reservatet riskerar att lägga en död hand över stora delar av Bergum-

Gunnilses potential
• Naturskyddsområdet är för omfattande och bör i högre grad 

koncentreras till Lärjeåns ravin



Vad vill du göra för att hindra naturstörande verksamheter som nya 
deponier, (Vråssered, Gunnilse samt Lärjedalens golf) och utökning av 
krossverksamheten vid Angereds bergstäckt. Alla dessa verksamheter 
ökar den tunga trafiken på den redan nu hårt belastade väg 190, klart 
emot Trafikverkets och alla boendes mål.

• Här behöver en avvägning göras mellan lokala behov och regionens 
behov

• Detta är typiskt något som ÖP'n borde hantera ur ett 
systemperspektiv



Noteringar för Jessica, Patrik, Ing-Marie, Demokraterna

• Partiet är oroliga för minskade resurser pga ändrad resurstilldelning. 
Vill ha tvålärar-system. Höja satsning på elevhälsoarbetet.

• Vill i högre grad sälja mark.
• Sälja mark, arrende ska komma i andra hand. Vill ej ha “kommunala” 

bönder
• Översiktsplan: Okontrollerad utveckling i detta område då det ej finns 

tydlig detaljplan
• Lägger en död hand på området. Åkrar ska ej vara med i naturreservatet.
• Avvägning behöver göras inom regionen. Bör hanteras ur ett 

systemperspektiv.

Kopplade till de 6 frågorna



Pernilla Börjesson

SDN Angered
Kommunfullmäktige

Sverigedemokraterna



Noteringar för Pernilla, Sverigedemokraterna

• partiet är ej med i ngn skolnämnd
• Kommunen kan behöva sälja mark eller använda arrenden. Det 

saknas en bra planering för detta. Partiet vill se till att minimera 
skadan från västlänken då de insett att den ej går att stoppa lägre.

• Partiet viss tillåta saker som: mobila slakterier, utökas 
gårdsförsäljning, även av alkohol. De ser hellre att närproducerad mat 
ska väljas, än bara ekologisk, när kommunen gör upphandlingar för 
matinköp.

Kopplade till de 6 frågorna



Helena Holmberg

VGR
Regionutvecklingsnämnden

Liberalerna



Noteringar för Helena, Liberalerna

• Man behöver se skolan som ett system. Behöver driva på 
byggnationen av nya Gunnilse skola! Partiet är besvikna på dagen 
modell som ej tar hänsyn till små klassrum. Kontinuitet i ledning och 
budget är viktigt för en bra skola.

• Tänk centrum (med bättre service för de boende) först vid satsning i 
regionen.

• Deponi - nyheten att skanska lägger ned planen på ny Deponi i 
Gunnilse.

Kopplade till de 6 frågorna



Karolina Mildgrim

SDN Angered
Kristdemokraterna



Noteringar för Karolina, Kristdemokraterna

• Partiet ville se en mer kostnadsneutral budget för skolan.
• De vill öppna upp för exploatering
• Översiktsplanen är ej optimal
• Naturskyddsområdet är för utbrett.
• De anser det är olämpligt att fortsätta med krossen då materialet ej är 

lämpligt för vägbyggen.

Kopplade till de 6 frågorna





Inger Orebäck Wenche Lerme

SDF Angered



Hållbar stad – öppen för världen

SDF Angered BGU 28 augusti 2019



Hur vill du vara med och säkerställa att Bergumskolans elever till 100% får gymnasiebehörighet?

Bergumsskolan är väldigt trång i förhållande till antal elever.
Ny skola i Gunnilse 
Genom att vara med och se till att barn- och unga har ett bra liv under hela dygnet.
Samverkansöverenskommelser med grundskoleförvaltningen. 
Närvaroarbete
RUN - stötta elever före, under och efter ordinarie lektion i ämnet idrott och hälsa. Insatsen bidrar till att väcka intresse och förmedla kontakter till 
idrottsföreningar för elever som är inte är med i någon idrottsförening. Målet är att främja barns goda hälsa och förebygga övervikt genom rörelse och fysisk 
aktivitet.  

Fritidsgård
Feriearbete 
Vissa aktiviteter inom kulturskolan – svårt med lokaler på skolan.



Lite statistik



Hur ser du på att öka kommunens intäkter genom att sälja mark, skog och byggnader i Bergum och 
Gunnilse för att skapa attraktiva klimatsmarta boenden och verksamheter?

• Fastighetskontoret är stadens markägare. 

• Stadsdelsförvaltningen ser det som viktigt att områdets karaktär 
med dess natur- och kulturvärden kan behållas vid en utveckling.



Hur vill du stödja initiativen för lokalproducerad mat och samtidigt öka självförsörjningsgraden?

• Genom att värna jordbruksmarken och utveckling av förädling.

• Verka för att öka användandet av lokalproducerade livsmedel i 
offentlig verksamhet.



Hur ser du att den förslagna ÖP’n stödjer en långsiktigt hållbar utveckling av våra lokalsamhällen?

• Utvecklingen av området hotas av föreslagen markanvändning i 
nytt förslag till ÖP.

• Utvecklingsområde för störande verksamheter, ökade tunga 
transporter.

• Risk för sönderslaget landskap och minskade värden för rekreation 
och friluftsliv



Har du satt dig in i vilka konsekvenser för områdets utveckling det föreslagna Naturskyddsområdet kommer att 
innebära? 
Ytterligare ett hinder för utveckling av klimatsmarta hållbara lokalsamhällen?

• Reservatet ger fastare ”spelregler” för hur området kan användas.

• Oavsett ett naturreservat eller inte skulle naturvärdena ändå styra var 
det går att bygga.

• Förslaget värnar jordbruksmarken och staden tar ett ansvar för dess 
förvaltande och lägger inga hinder för fortsatt djurhållning och 
åkerbruk.

• Utanför föreslaget reservat finns områden med lägre bevarandevärden 
som på sikt kan användas av småskalig lokal utveckling.



Vad vill du göra för att hindra naturstörande verksamheter som nya deponier, (Vråssered, Gunnilse samt 
Lärjedalens golf) och utökning av krossverksamheten vid Angereds bergstäckt.
Alla dessa verksamheter ökar den tunga trafiken på den redan nu hårt belastade väg 190, klart emot 
Trafikverkets och alla boendes mål.

• Fortsätta bevaka frågorna och dess konsekvenser.

• Föra in det i samhällsbyggnadsprocessen i staden och regionen.



Noteringar för Inger och Wenche

• De saknar långsiktiga planer för deponier och liknande

Kopplade till de 6 frågorna



Jenny Linn     Dan Melander

Projekt Stadslandet, BRG



Noteringar för Jenny och Dan

• De arbetar med att hitta metoder för att föra samman lokala jordbrukare med handel 
och restaurang.

• Förklarade projektet med en kommunbonde på Angereds gård. Detta är ett EU 
finansierat projekt på 1,5 år som vill utveckla resurssnål odling .

• Vill stötta lokala utvecklingsinitiativ

• De talade även om att det är viktigt att medborgare är politiskt engagerade i sina 
hemområden. Sverige har gått från 200 000 på 50-talet till endast 35 000 engagerade 
politiker i dagsläget. Ur ett demokratiskt perspektiv är det en farlig utveckling.

• den 11 december kommer de presentera resultatet av sitt arbete på Chalmers

• Angereds gård ska bli en framtida naturbruks filial som kan vara ett kunskapscentrum 
affärsutveckling mellan stad och landsbygd.



Martin BA Pedersen     Stefan Unger

Fastighetskontoret



Noteringar för Martin och Stefan

• Kommunen tog från förra året ett omtag på Gunnilse planen. 
Förra planen gick ca 60 miljoner back och hade ett antal dåliga 
funktioner. Arbetet pågår med att åtgärda detta och presentera en 
skiss hösten 2019. Målet är att få en antagen plan hösten 2020.

• Kommentar om att sälja mark. Kommunen har 3000 ha 
jordbruksmark, ovanligt för en kommun. Jordbruksmark är relativt 
billig mark både att sälja och arrendera. Därför ingen stor vinst för 
kommunen att sälja samtidigt som den är tillgänglig till ett lågt pris för 
arrendatorer.



Annika Rynner

Grundskoleförvaltningen
Fastighetsstrateg



Grundskoleförvaltningen
2019-08-28

Annika Rynner



Agenda

• Varför en grundskoleförvaltning? 
• Grundskolan i siffror
• Så jobbar vi 
• Områdesindelning och skolstruktur



Hållbar stad – öppen för världen

1. Varför en 
grundskoleförvaltning?



Vem bestämde och när
Maj 2015 Politikerna i Kommunstyrelsen 

beslutar om att utreda styrning 
och ledning av grundskolan 
(F-9), grundsärskolan och 
fritidshem 

Januari 2017 Kommunstyrelsen beslutar att  
ta fram plan för att ansvaret 
överförs från stadsdelarna till 
egen förvaltning 

April 2017 Kommunstyrelsen beslutar om 
genomförandet av 
omorganisationen 

Juli 2018 Grundskolenämnden och 
grundskoleförvaltningen bildas 
den 1 juli 



Grundskoleutredningens 
förstärkningsområden

• Ökad kvalitet i undervisningen 
för att öka barns och elevers lärande  

• Tydligare ansvar, 
styrning och ledning 
för att öka barn och elevers 
kunskapsresultat

• Ökad likvärdighet mellan skolor för 
att alla barn och elever ska få 
tillgång till undervisning av hög 
kvalitet samt kompensera för deras 
olika förutsättningar



Grundskolan i siffror

7,8 
Mdkr

58 590 
elever

ca 200
cheferca 8000

medarbetare

146 
kommunala 
grundskolor

41 
fristående 

grundskolor

ca 130 000 
vårdnads-

havare



Hållbar stad – öppen för världen

3. Så jobbar vi



Pedagogiskt ledarskap



Förutsättning för 
fokus på kärnuppdraget:  
• ekonomi,
• kompetensförsörjning,
• lokalförsörjning

Utgångspunkter 



Hållbar stad – öppen för världen
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3
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Utbildningsområden

Utbildningsområde 5: 
Västra Hisingen 

Utbildningsområde 6: 
Norra Hisingen samt 
en del av norra Västra Hisingen

Utbildningsområde 7: 
Askim Frölunda Högsbo samt 
Södra Skärgården

Utbildningsområde 8: 
Västra Göteborg Utbildningsområde 1: 

Västra och Sydöstra Angered samt 
Lundby

Utbildningsområde 2: 
Norra Angered samt Centrum

Utbildningsområde 3: 
Östra Östra Göteborg samt 
Majorna Linné

Utbildningsområde 4: 
Västra Östra Göteborg samt 
Örgryte Härlanda

Presentatör
Presentationsanteckningar
Lena Nyberg är UC för tidigare skolområde 1 (Bergum, Gunnilse, Eriksbo, Hjällbo ochHammarkullen) i Angered samt skolenheterna i stadsdelen LundbyPeter Johansson är UC för tidigare skolområde 2 (Gårdsten, Lövgärdet, Rannebergen,Angered C) i Angered samt skolenheterna i stadsdelen CentrumMarie Sandstig är UC för skolenheterna i Östra Bergsjön, Utby/Fjällbo och Kviberg i ÖstraGöteborg samt skolenheterna i stadsdelen Majorna-LinnéStefan Gustafsson är UC skolenheterna i Västra Bergsjön, Kortedala och Gamlestan i ÖstraGöteborg samt skolenheterna i stadsdelen Örgryte-HärlandaAnders Samuelsson är UC för skolenheterna i stadsdelen i Västra Hisingen förutom teamNorr.Martin Palm är UC för skolenheterna i stadsdelen Norra Hisingen samt team Norr i VästraHisingen.Anders Andrén är UC för skolenheterna i stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo samtskolenheter i Södra skärgården.Eva Petersson är UC för skolenheterna i stadsdelen Västra Göteborg förutom skolenheter iSödra skärgården.



Översikt grundskolor Angered
• 18 

befintliga 
grundskol
or (gula)

• 7 
planerade 
eller 
pågående 
projekt 
(lila)



Skolstruktur Bergum - Gunnilse

Dagens skolstruktur

Bergum 
4-9

Bergum 
F-3

Björsared
F-3

Gunnilse 
F-6

Planerad skolstruktur

Bergum 
F-3

Björsared
F-3

Gunnilse
F-3

Gunnilse 
4-9

Bergum 4-
9





Noteringar för Annika, Grundskoleförvaltningen

• Den nya grundskoleförvaltningen är ca 1 år nu.
• Huvuduppdrag: En ekonomi i balans, kompetensförsörjning hos 

personalen. Lokalförsörjning.

Kopplade till de 6 frågorna





Frågor och Diskussion 

Prioriteringslista



Övriga frågor och svar
• VP vill stryka reservområdestänket och bevara naturvärden som kommunen har i området.

• Även KD vill stryka reservområdestänket och se till att det finns en god plan för området.

• Finns det äldreboende planerat i Gunnilse? Inte i dagsläget - men det finns intressenter som 
vill bygga stödboende.

• Björsjöås gård. Varför har arrendet höjts med 100%? Är det verkligen bra för kunderna? -
Höjningen beror på att det tidigare arrendet ej har höjts enligt KPI och 
marknadsprishöjningen. Detta görs i samband med att nytt kontrakt skrivs.

• Översiktsplanen, remiss höst 2020, fastställs 2021.

• Trafiksituationen på ny väg 190 förbi Gunnilse. Buskörningar på vägen och drifting-övningar i 
rondellen skapar mycket oljud för boende, speciellt eftersom detta sker på natten. Vad kan 
kommunen göra för att begränsa detta?
Informera trygghets samordningen i Angered. Samt kontakta de som äger vägen



Övriga frågor och svar
•

Det gäller även för snöröjning på trottoaren mellan Gunnilse skola och 
Ekeredsvägen. I dagsläget ligger ansvaret på angränsande fastighetsägare, då 
det är en kommunal väg. Detta funkade ej i vintras utan gående blev ofta 
hänvisade ut i körbanan där både bilar och buss blå express kör.

• Lerumsvägen är för trång för lastbilarna! Gående kan ej gå säkert på vägen nu.

• Pendelparkeringarna är fulla - de påverkas av att skolornas personalparkering 
numera är belagd med taxa. Detta är negativt här en bit utanför staden, då 
flertalet lärare endast har bilen som lämplig pendlingsmetod.

• Nu när stadsdelsnämnder troligen tas bort - kan man införa rådgivargrupper 
och opolitiska direktvalda lokala nämnder som tar ansvar för området likt de i 
Strömstad och Kosteröarna?

• Prioriteringar – Deponi frågorna och lokalt nämnd!



Med samarbete kan 
vi göra skillnad!







Samlad bild



5 Fokusområden



Hälsa och aktivitet

Vandringsleder
Ridleder
Cykelleder
Hälsostigar
Utegym
Badplatser
Utbyggd idrottsverksamhet
Lokal hälso- och sjukvård



Hästverksamhet



Kompletterande
Vandrings-
Cykel-
Hund-
leder

Var skulle vi kunna 
bygga en 

Bike Park?

Parkour park?

Skatepark?

Naturcykelvägar?



Lokal service och ökat företagande



Gunnilse 
Centrum



Olofstorp 
Centrum



Småföretag
och
Småindustrier
med produkter och 
tjänster med
miljö- och
hållbarhetsfokus



Nätverk för utbyte och utveckling
av kunskaper och tjänster

Hantverk

Hemslöjd

Historia

Design

Stickning

Sömnad

Projektledning

Läxhjälp

Matematik
Musik och sång

Friskvård

Massage

Alternativ medicin

Omsorg

Bilar och motorer

MålningTrädgård

Djurhållning

Odling

BiodlingDans

Fotografering

Film

Entreprenörskap

Kulturutbyte 

Företagsutveckling

Marknadsföring

Företagsstöd

Redovisning

Bokslut

Utbildning

Föräldrafrågor

Pedagogik

Språk

Livskunskap

Kultur

Fotboll

Författande

Ridsport

Hundsport

Friidrott

Idrott

Hockey

Simning
Friluftsliv

Handboll

Byggnation
Byggnadsvård

Administration

Fritidsfiske

Cykel

Vandring

Matlagning

Bakning

Matkultur

Ölbryggning



Lokal matproduktion



Ökat bostadsbyggande
i lantlig miljö och 

bättre infrastruktur

Egen odlingslott



Nya Boenden
med unika
möjligheter
i attraktiva 
lägen.

Nära naturen med 
egen odlingsjord. 

Klimatsmart och 
långsiktigt hållbart 
boende.



Lokalbuss slinga El-driven lokalbuss som kopplar stora delar av området 

En lokalbuss slinga som ger möjlighet till 
klimatsmarta lokala transporter inom 
området och vidare koppling till 
fjärrtrafik. 

Exempel på målgrupper:
• Arbetspendlare till och från 

busshållplatser (Blå express till 
Göteborg eller Gråbo)

• Skolbarn till och från skolan
• Äldre till och från lokal service, 

aktiviteter och kulturarrangemang i 
Gunnilse och Olofstorp 

• Lokalt arbetande till och från co-
working arbetsplatser, mötesplatser 
och lokala företag

Denna lösning skulle på ett betydande 
sätt kunna minska bilåkandet i området 
och utgöra ett gott exempel för ett 
fossilfritt samhälle.



Vi vill ha hjälp att  hittar aktiva entreprenörer 
som vill utveckla vårt område för att skapa sig

och andra i området nya arbetstillfällen?

Hur kan ni tillsammans med oss sprida kunskapen om och 
ge inspiration för de fantastiska möjligheter som finns?

BGU’s mål har sedan start varit att verka för att vi
skall kunna arbeta och bo i vårt område

Bergum-Gunnilse området ett 
föregångexempel för framtiden!





Markägare
Kommunal (grön) 
respektive
Privat (orange)
Totala Arealen Urban landsbygd i Bergum 
Gunnilse är Ca 7724 ha

Kommunägd mark ca 5257 ha

Detaljplanerad mark (tätort o villabebyggda 
områden m.m. Ca 534 ha

Privat mark som ligger utanför detaljplanerat 
område: ca 1932 ha

Antal kommunägda Fastigheter (markområden 
enl kartan) Ca 633 ha

Antalet privata fastigheter som också inbegriper 
villabebyggelse i detaljplanerade områden 3587


	Bildnummer 1
	Bildnummer 2
	Bildnummer 3
	Bildnummer 4
	Huvudfrågorna för kvällens möte
	Vad har hänt sedan förra året?
	Vad har hänt sedan förra året?
	George Schedin
	Bergums skola F-9: �En bra och attraktiv skola! 
	Varför är det viktigt?
	Bergums skola
	Organisation läsår 19/20
	Organisation F-3:
	Organisation 4-6:
	Organisation 7-9:
	Resultat vt-19:
	Åk 3: Nått målen i samtliga ämnen
	Åk 3: Måluppfyllelse per ämne
	Åk 3: Resultat NP
	Åk 6: Uppnått målen i samtliga ämnen
	Åk 6: Betyg per ämne
	Åk 6: Resultat NP
	Åk 6: Jämförelse ämnes- och provbetyg (NP)
	Åk 9: Betyg ämnesvis
	Åk 6: Jämförelse ämnes- och provbetyg (NP)
	Åk 9: Nationella prov per ämne
	Åk 9: Jämförelse ämnes- och provbetyg
	Åk 9: Måluppfyllelse vt-19 �(efter sommarskolan)
	Måluppfyllelse i kärnämnena:
	Bildnummer 30
	Utmaningar:
	Bildnummer 32
	Bildnummer 33
	Bildnummer 34
	Noteringar 
	Bildnummer 36
	Johan Zandin
	Noteringar för Johan Zandin, Vänsterpartiet
	Karin Pleijel   Joel Abrahamsson  Ingvar Andersson
	Karin Pleijel
	Skolresultat och gymnasiebehörighet
	Klimatsmarta boenden
	Mat och självförsörjning
	Hållbara lokalsamhällen�och naturskyddsområden
	Naturstörande verksamheter
	Kul att vara här!
	Noteringar för Karin, Ingvar och Joel, Miljöpartiet
	Joakim Hagberg
	Noteringar för Joakim, Socialdemokraterna
	Jessica Blixt   Patrik Höstmad   Ing-Marie Freder
	Bergums skola�
	Nuläge Bergums skola
	Hur vill Demokraterna säkerställa att Bergums samtliga elever får gymnasiebehörighet?
	Mark, Lokalproducerad mat, ÖP,  Naturskyddsområde, Deponier och krossverksamhet 
	Hur ser du på att öka kommunens intäkter genom att sälja mark, skog och byggnader i Bergum och Gunnilse för att skapa attraktiva klimatsmarta boenden och verksamheter?
	Hur vill du stödja initiativen för lokalproducerad mat och samtidigt öka självförsörjningsgraden?
	Hur ser du att den förslagna ÖP’n stödjer en långsiktigt hållbar utveckling av våra lokalsamhällen?
	Hur ser du att den förslagna ÖP’n stödjer en långsiktigt hållbar utveckling av våra lokalsamhällen?
	Hur ser du att den förslagna ÖP’n stödjer en långsiktigt hållbar utveckling av våra lokalsamhällen?
	Hur ser du att den förslagna ÖP’n stödjer en långsiktigt hållbar utveckling av våra lokalsamhällen?
	Har du satt dig in i vilka konsekvenser för områdets utveckling det föreslagna Naturskyddsområdet kommer att innebära? �Ytterligare ett hinder för utveckling av klimatsmarta hållbara lokalsamhällen?
	Bildnummer 62
	Har du satt dig in i vilka konsekvenser för områdets utveckling det föreslagna Naturskyddsområdet kommer att innebära? �Ytterligare ett hinder för utveckling av klimatsmarta hållbara lokalsamhällen?
	Vad vill du göra för att hindra naturstörande verksamheter som nya deponier, (Vråssered, Gunnilse samt Lärjedalens golf) och utökning av krossverksamheten vid Angereds bergstäckt. Alla dessa verksamheter ökar den tunga trafiken på den redan nu hårt belastade väg 190, klart emot Trafikverkets och alla boendes mål.
	Noteringar för Jessica, Patrik, Ing-Marie, Demokraterna
	Pernilla Börjesson
	Noteringar för Pernilla, Sverigedemokraterna
	Helena Holmberg
	Noteringar för Helena, Liberalerna
	Karolina Mildgrim
	Noteringar för Karolina, Kristdemokraterna
	Bildnummer 72
	Inger Orebäck     Wenche Lerme
	SDF Angered BGU 28 augusti 2019
	Hur vill du vara med och säkerställa att Bergumskolans elever till 100% får gymnasiebehörighet?�
	Lite statistik
	Hur ser du på att öka kommunens intäkter genom att sälja mark, skog och byggnader i Bergum och Gunnilse för att skapa attraktiva klimatsmarta boenden och verksamheter?�
	Hur vill du stödja initiativen för lokalproducerad mat och samtidigt öka självförsörjningsgraden?�
	Hur ser du att den förslagna ÖP’n stödjer en långsiktigt hållbar utveckling av våra lokalsamhällen?�
	Har du satt dig in i vilka konsekvenser för områdets utveckling det föreslagna Naturskyddsområdet kommer att innebära? �Ytterligare ett hinder för utveckling av klimatsmarta hållbara lokalsamhällen?�
	Vad vill du göra för att hindra naturstörande verksamheter som nya deponier, (Vråssered, Gunnilse samt Lärjedalens golf) och utökning av krossverksamheten vid Angereds bergstäckt.�Alla dessa verksamheter ökar den tunga trafiken på den redan nu hårt belastade väg 190, klart emot Trafikverkets och alla boendes mål.�
	Noteringar för Inger och Wenche
	Jenny Linn     Dan Melander
	Noteringar för Jenny och Dan
	Martin BA Pedersen     Stefan Unger
	Noteringar för Martin och Stefan
	Annika Rynner
	Bildnummer 88
	Agenda
	1. Varför en grundskoleförvaltning?
	Vem bestämde och när
	Grundskoleutredningens förstärkningsområden
	Grundskolan i siffror
	3. Så jobbar vi
	Pedagogiskt ledarskap
	Utgångspunkter 
	Utbildningsområden
	Översikt grundskolor Angered
	Skolstruktur Bergum - Gunnilse
	Bildnummer 100
	Noteringar för Annika, Grundskoleförvaltningen
	Bildnummer 102
	Frågor och Diskussion ��Prioriteringslista�
	Övriga frågor och svar
	Övriga frågor och svar
	Bildnummer 106
	Bildnummer 107
	Bildnummer 108
	Bildnummer 109
	Bildnummer 110
	Bildnummer 111
	Bildnummer 112
	Bildnummer 113
	Bildnummer 114
	Bildnummer 115
	Bildnummer 116
	Bildnummer 117
	Bildnummer 118
	Bildnummer 119
	Bildnummer 120
	Bildnummer 121
	Bildnummer 122
	Bildnummer 123
	Bildnummer 124
	Bildnummer 125

