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Synpunkter framkomna vid dialogmötet i Kungshamn 2017-12-12 

 
• Förespråkar F-6 norr (skog), F-6 söder (hav) och separat 7-9. Tycker att en F-6 skola i 

norra delen hade gett eleverna fler vänner, lättare för lärare att samarbeta och utvecklas. 

Nya skollokaler är attraktivt för inflyttning. Viktigt att politiken lyssnar på Lars 

Bennerstens utredning och inte hittar på egna förslag. Bra om politikerna kan komma 

överens och stå bakom utredningen. 

 

• Bra lokaler för barn och personal. Bra skolmiljö. 

 

 

• Bort med bytänkandet och prioritera lärarnas erfarenheter/insikter och ekonomi. 

 

• I denna undersökning framgår inte de mjuka målen. Att slutprodukten ”våra” nior är bra 

på grund av att det vi gör är bra. 

 

 

• Trygg skola, bra skola. En skola där alla passar in. Utbildade lärare behöriga i de ämnen 

de undervisar i. 

 

• En skola i söder, en skola i norr och en ny högstadieskola. 

 

 

• Viktigt att tänka på elevperspektiv och helhetsperspektiv. Vad blir kvar i Bovallstrand 

och Smögen om skolorna försvinner? Pensionärs- och sommargästsamhällen. Valfrihet 

för elever är viktigt, måste finnas alternativ att välja mellan -> ha olika profiler på de 

olika skolorna. Viktigt att ta in alla lärares perspektiv. Vid stängning av skolor bör man 

även betänka hur många som kommer att välja andra kommuner exempelvis från 

Bovallstrand. 

 

• Om man skall attrahera barnfamiljer bör man kunna erbjuda hög kvalitet på skola och 

undervisning. Utomhusmiljö för barnen där man kan förlägga undervisningen i skogen 

och på stranden är helt unik! Det kan man erbjuda i Bovallstrand. 

 

 

• Skolskjuts krävs för många barn i Bovallstrand eftersom det inte finns cykelväg. 

 

• Om man vill att Sotenäs kommun ska vara en attraktiv kommun att flytta till för 

barnfamiljer måste man tänka på att den norra delen (läs Bovallstrand) har stora 

markytor som kan byggas bostäder på. Avståndet till E6 är cirka tio minuter. 

 

 

• Lös Bovallstrands- och Smögenbarnens skolgång snarast genom att slå ihop dem med 

Hunnebostrand respektive Kungshamn. Använd de pengar ni tjänar och bygg nya F-6 

skolor och en 7-9 skola. Långsiktighet!  


