
Remiss skolutredning 

Det svårt att förutspå framtida elevantal då vi eftersträvar inflyttning till kommunen.  Nya 

bostadsområden är på gång och förhoppningsvis sker det en inflyttning av barnfamiljer. Våra 

skolors goda resultat och vår fina miljö är något som kan locka barnfamiljer till Sotenäs. Vi 

har också en stark arbetsmarknad med många tillväxtföretag. Förnärvarande är det högt tryck 

till förskolan vilket är positivt men också en utmaning. 

Det ställs högre krav på dagens skollokaler än vad de gjordes när kommunens skolor byggdes. 

Kostnaden att uppgradera och underhålla dessa måste ställas mot kostnaden av en eventuell 

nybyggnation. Vi ser behov av att satsa på klassrum utformade för estetiska ämnen såsom bild 

och musik. Praktiska ämnen som hemkunskap, trä och textilslöjd. Salar för naturkunskap med 

tillhörande utrusning. Grupprum för att kunna bedriva undervisning i mindre grupper. 

Personalrum för möten och planering. Skolbiblioteken och skolbibliotekarie fyller en viktig 

funktion och är också ett krav enligt skollagen. Utrustning för IKT (informations och 

kommunikationsteknik) samt snabb uppkoppling till internet är också viktigt i dagens skola.  

Vid placeringen av framtida skollokaler är det viktigt att ta i beaktande läget, för att kunna 

utnyttja bibliotek, idrottsanläggningar och omkringliggande natur. Vid eventuell 

nybyggnation är det viktigt med trafiksituationen. Säkra gång och cykelvägar och nära till 

kollektivtrafik. Givetvis energieffektiva byggnader med solceller på taken. 

Vi i Miljöpartiet de Gröna är Öppna för andra driftsformer och andra pedagogiska former 

exempelvis Montessori och Waldorf. 

Vi tycker att det är viktigt med små enheter, framförallt i de yngre åldrarna. Där kan barnen 

känna sig trygga och få en gemenskap i gruppen. I de högre årskurserna är det viktigt med 

ämnesstudierna och att det finns behöriga lärare i alla ämnen. För att lättare kunna rekrytera 

lärare och få fungerande arbetslag krävs det en större enhet. 

Vårt förslag bygger på ett skolcentrum i norra och ett i södra delen av Sotenäs. 

I Hunnebostrand finns idag en skola F-6. Där finns slöjdsalar, gymnastiksalar samarbete med 

Folkets hus. Närhet till skog och hav 

I Bovallstrand vill vi behålla nuvarande skola för förskola-3. Där finns gymnastiksal och en 

fin miljö nära skog och hav. Skolan fyller en viktig funktion som mötesplats i samhället och 

här finns möjligheter till nyinflyttning. Från klass 4 flyttas eleverna till Hunnebostrands skola 

Både Bovallstrands och Hunnebostrands Skola har ett behov av renovering och det finns 

behov av fler grupprum. 

 

 

 

 

 

 



 

 

I södra delen Vill vi ha en ny skolenhet norr om Kvarnbergshemmet. Området ligger inom 

Kungshamns utvecklingsområde enligt översiktsplanen. Där vill vi ha en ny skola för 

högstadiet, alternativt årskurs 4-9. Skolan kommer att ligga strategiskt mellan Väjern, 

Smögen och Kungshamn. Skolan kommer ligga i nära anslutning till naturområde och 

idrottsanläggning. Det är mindre än en kilometer till idrottshallen och drygt en kilometer till 

Tumlaren.  

 

 

Åsenskolan blir kvar som F-3 och här finns möjlighet till en utbyggnad. Eventuellt 4-6 där 

Sotenässkolan ligger idag.  

På Smögen kommer förskolan finnas kvar vid Sandö i en vacker miljö nära havet. 

Genom att ersätta Smögen skola, Kungshamns skola och Sotenässkolan ges möjlighet till att 

avyttra marken och på så vis få in kapital till nybyggnation och upprustning av befintliga 

skolbyggnader. Det finns ett behov av lägenheter och verksamhetslokaler i centrala lägen och 

Sotenäsbostäder är en önskad förvaltare av detta.  
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