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Äntligen!
- en ny mötesplats för
lärande, kultur och hälsa!

Invigning och
Öppet Hus, Trion
Lördag 28 januari
från kl 1200

Den nya skolan
De senaste valrörelserna har vi, Socialdemokraterna i HolmsundObbola, gått till val på frågor som vi tycker är viktiga för fortsatt
utveckling och tillväxt i kommundelen. Ett område som vi prioriterar är
en bra skola och en väl utbyggd barnomsorg, detta är också angeläget
för de många barnfamiljer som bor och faktiskt också flyttar till
kommundelen. - Glada och stolta ser vi därför nu fram mot invigningen
av den nya Storsjöskolan!

Ingen har väl kunnat undgå att det händer spännande saker på
Storsjöområdet. Under 2011 har en helt ny byggnad och en
ny skolgård tagit form och succesivt flyttar verksamheten in
för att ta emot eleverna. Den nya F -9 skolan utgör tillsammans
med Sandviksskolan (F -5) en pusselbit i arbetet med
att omdana skolstrukturen i kommundelen. Ett arbete som
inleddes i Obbola där den renoverade och tillbyggda skolan
(F -9) invigdes hösten 2006. Satsningen på våra skolor
möjliggör en trygg skolgång från förskolan till att barnen
lämnar grundskolan efter årskurs 9. Skolan ska präglas av god
kvalité i lärandet och tillämpa en pedagogik som ger alla elever
en chans att utvecklas i sin egen takt. – Nu startar den verkliga
utmaningen för oss alla, nämligen att göra Storsjöskolan
precis så bra som vi hoppas att den ska bli. Ett roligt arbete
som kräver engagemang av föräldrar och barn, personal,
politiker och andra eldsjälar.

Trion, - mer än en skola
Samverkan ses som den starkaste framgångsfaktorn för
projektet "Mer än en skola". Namnet Trion symboliserar
föreningen mellan tre huvudverksamheter: för- och
grundskolan, ungdoms- och fritidsverksamheten samt kulturoch biblioteksverksamheten.
I Trion skapas mötesplatser för kommundelens alla invånare.
Namnet anknyter för övrigt också till byggnadens arkitektur,
en byggnad i form av tre sammanfogade huskroppar.
I Trion finns en aula med plats för 600 åskådare, här kommer
en mängd aktiviteter att anordnas. Bland annat finns det
möjligheter att arrangera konserter, teater, dans, föreläsningar
mm. Det kommer också att vara möjligt att duka upp för
middagssittningar för ett par hundra personer i aulan. Under
dagtid kommer aulan att nyttjas för undervisning, men under
kvällar och helger är den och de flesta andra lokalerna i
byggnaden fria att hyras av föreningar, organisationer och
privatpersoner.
källa: www.umea.se

Från folkskola till F-9
Idén om en obligatorisk och kostnadsfri grundskola går långt
tillbaka, men realiserades först på 1800-talet. 1842 beslutade
Sveriges riksdag att introducera en då fyra år lång grundläggande utbildning, folkskola. 1882 tillkom två ytterligare år i
folkskolan, och folkskolan blev 6- årig. På vissa orter fanns
även fortsättningsskola , med klass 7-8.
Sandviks skola, Lövöskolan och Kyrkskolan byggdes kring
sekelskiftet. Det var ”Bolagen” som byggde och drev dem. De
övergick i församlingens regi i början av 1920 -talet och sedan
till den borgerliga kommunen. Folkskolan blev obligatoriskt
7-årig i Sverige 1936 och 8 -årig på 1950- talet. I och med att
Holmsund fick Köpingstatus 1947, introducerades fri
skollunch, barnbepisning. Vid den första måltiden serverades
grönsakssoppa och bredda smörgåsar med ost och hackad
persilja – mycket populärt!
Den 26 maj 1950 beslöt Sveriges riksdag att introducera en
enhetsskola i Sverige, enhetsskolan hade tre stadier. I denna
var det småskolan som blev lågstadium, den
egentliga folkskolan mellanstadium, och realskolan
högstadium. Enhetsskolan bytte namn till grundskola 1962
och 1972 var grundskolan introducerad i alla delar av Sverige.
1952 beslöt kommunalfullmäktige i Holmsund att bygga
Centralskolan (Skärgårdsskolan), och den invigdes 1957 som
en av länets första 9 -åriga enhetsskolor. Storsjöskolan med
badhuset invigdes 1972 och fram till 2000 -talet har också
Skärgårdsskolan byggts ut i flera omgångar.
Från 1976 fick alla 6 -åringar rätt till allmän förskola
(525 timmar, 15 timmar i veckan) och från läsåret 1994/1995
avskaffades grundskolans stadieindelning.
1998 introducerades förskoleklass , en skolform för barn i 6årsåldern, i Sverige. Förskoleklass är ett frivilligt år för
eleverna men, men kommunerna är skyldiga att bereda alla
barn som vill delta plats.
Det har nu gått fyra år från Kommundelsnämndens
beslut att bygga en ny skola. I dagarna utryms
Skärgårdsskolan och på Storsjöskolans mark är den
nya F-9 skolan just nu, när vi skriver januari 2012,
färdigställd och klar för invigning.

- GRATTIS Holmsund!

Vilka förväntningar har du på den på den nya skolan?
Hans Lindberg, Holmsund:
Ungdomarna är vår framtid och jag tror att nya kreativa lärmiljöer stärker deras utveckling. Väl använda skattemedel
gör skillnad, i detta fall i form av nya fräscha skollokaler för ungdomarna i Holmsund.
Beatrice Årebrand, Obbola:
Jag hoppas att både elever och personal tycker att miljön är stimulerande och att det leder till ännu bättre
studieresultat. Jag vill att varje elev ska ha en bra skolgång och trivas i skolan.
Sedan hoppas jag att vi skärgårdsbor får stor glädje av alla de aktiviteter som kommer att äga rum i Trion.
Annette Andersson, Holmsund:
Jag hoppas att nya skolan kommer att locka fler barnfamiljer till Holmsund.
Tillväxt är grund för utveckling. Jag tycker att det är kul att det sker utveckling i kommundelen.
Ronny Kassman, Holmsund:
Fantastigt roligt att fått vara med om att besluta om denna satsning.
Hoppas att elever och lärare kommer att trivas och utvecklas i den nya skolan.
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