Till Älvdalens Besparingsskog och Delägarna
Nya Älvdalsskolan
Nu är äntligen den nya Älvdalsskolan färdig. Bygget har skett i två etapper. I första etappen
byggdes högstadiet åk 7-9 samt lärararbetsplatser, matsal, skolexpedition och andra
servicefunktioner.
Andra etappen med utrymmen för elever från förskoleklass till åk 6 färdigställdes under
hösten 2019. Skolan invigdes högtidligt den 29 november av prinsessan Sofia.
Bygden har fått en skola att vara stolt över. Skolans arkitektur är annorlunda men den passar
ändå in i den historiskt gamla kulturmiljö som finns omkring kyrkan och tingshuset. Skolan
”sticker” ut som skola i hela Sverige vilket vi ska vara stolta över. Den drar till sig intresse
från många olika intressenter och kommer förhoppningsvis bidra till att familjer väljer att
stanna i Älvdalen och även att fler flyttar hit.
Vi tror även att lärare ska trivas och stanna kvar och att fler ska söka sig hit för att jobba
inom skolan.
Den pedagogik som nu kan användas i den nybyggda skolan är helt anpassad till barnens
bästa.
Alla inventarier är nyanskaffade och anpassade både i funktion och utseende för att passa in
i den nya skolan.
Eleverna på skolan har nu en skola som ger goda förutsättningarna för ett bra lärande.
2006 fattades beslut på Besparingsskogens höststämma om att lämna ett bidrag om 10
miljoner kronor till bygget av en ny skola i Älvdalen. Pengarna skulle användas för att höja
kvaliteten på den nya skolan. 10 år senare, 2016 var projekteringen färdig för den första
etappen och bygget påbörjades.
I och med att kommunen bolagiserat sin fastighetsförvaltning kunde inte bidraget användas
till byggnaderna, då bidrag inte lämnas till bolag. Därför har hela beloppet använts till
inventarier och lösöre, som möbler, elektronik och digitala läromedel.
Bidraget har i sin helhet använts till att höja kvalitén på inre och yttre miljö i skolan.
Utan bidraget skulle möbler och inventarier från den gamla skolan flyttats med in i de nya
lokalerna. Inventarierna i den nya skolan är direkt anpassade för skolan, något som inte varit
möjligt utan bidraget från Besparingsskogen.

Inventarier

I den ekonomiska redovisningen finns åtskilliga inventarier som bidrar till en bättre skolmiljö
på Älvdalsskolan. Mycket av bidraget är möbler och teknik som vi inte skulle haft utan
bidraget.
Bidraget har möjliggjort att nya inventarier, anpassade både till behov och lokaler, i högre
kvalitet kunnat användas. Höj- och sänkbara skrivbord, både för elever och personal och i tex
estetiska salar (hemkunskap, slöjd, bild) finns reglerbara utrustningar. Alla klassrum har fått
ljudutjämningssystem, alla elever har kunnat tilldelas personliga iPads.

All utrustning i hemkunskaps- och slöjdsalar är ny och modern, istället för gammal sliten
utrustning medflyttad från den gamla skolan. Licenser för digitala läromedel har också
bekostats av bidraget.
Jag ska kort beskriva vad vi använt bidraget till.

Ljudutjämningssystem

Denna utrustning ger alla elever möjlighet att höra vad läraren säger oavsett vart de
befinner sig i klassrummet. Läraren har en mikrofon och det sitter högtalare i varje klassrum.
Detta uppskattas av samtliga elever och ger även våra elever med hörselnedsättning ett
enkelt sätt att koppla upp sig. Vi har även hörselslingor i några klassrum där det finns större
behov för att kunna koppla upp sin utrustning både för personal och elever.
I detta system hör alla elever tydligt vilket skapar ett lugn i klassrummet. Läraren sparar även
på sin röst och ljudet ifrån högtalarna skapar en bra arbetsmiljö för alla.

Apple TV -Projektorer – Digitalisering

Samtlig utrustning gör att eleverna på Älvdalsskolan har den högsta digitala nivån som en
skola kan ha i Sverige idag. Utrustningen finns i samtliga klassrum i skolan.
Jämfört med övriga kommuner i länet finns ingen skola som når upp till den nivå av digital
infrastruktur som finns i Älvdalsskolan.
Älvdalsskolan är en av få grundskolor i länet som har en 3-D skrivare för åk 7-9.
2019 överträffar Älvdalsskolan den digitala miniminivå som regeringen anvisat att gälla från
2022, som innebär att samtliga elever i Sverige ska ha tillgång till ett eget digitalt hjälpmedel.

Miniaulan/rörelsecentrum

I skolans centrum ligger miniaulan och rörelserummet. Dessa lokaler används av skolans
samtliga elever. Alla redskap och inbyggd digital utrustning tillhör skolan och är bekostad av
bidraget. Utrustningen är vald för att vara användarvänlig, lättskött och driftsäker vilket är
en förutsättning för nyttjandegraden i en skola.

Extra skyltning

Vi har kunnat lägga mer resurser på en tydlig skyltning inom skolan för att underlätta för
både elever, personal och besökare i skolan. Utan bidraget skulle skyltningen varit betydligt
enklare och mer sparsam.

Ute och inne miljö för elever

Kostnaden för en skolas inre och yttre miljö åligger förvaltningen. Bidraget vi fått har gjort
att vi idag har en inre och yttre miljö som är av mycket hög kvalité i jämförelse med andra
skolor och kommuner.
En viktig uppgift för dagens skola är att aktivera eleverna på raster. Rörelse och aktiviteter
som socialiserar barnen/elever har ert bidrag möjliggjort. Det finns lekutrustning både
inomhus och utomhus, som pingisbord, biljardbord, målburar mm.

Inredning

Att kunna flytta in i en ny skola med nya möbler är en dröm för skolledare, elever och
personal. Nu har vi kunnat göra detta i vår nya skola!

Vi har även kunnat ge eleverna möbler som är lite extra. Möblerna är höj- och sänkbara så
det kan göras individuella anpassningar för varje individ vilket ger en bra fysisk arbetsmiljö
för eleverna. Det finns även anpassningar för elever som behöver det lilla extra som inte
skulle vara möjligt utan bidraget. Ett exempel är både möbler i extra utrymmen och
kostsamma digitala läromedel.
Vår inre miljö på skolan har även den fått en hög standard. Det kan kännas självklart med
klädhängare, skåp och återvinningskärl på en skola men det är ingen självklarhet eftersom all
sådan utrustning normalt belastar skolbudgeten.
Genom bidraget kan vi ge våra elever i Älvdalen en god inre och yttre miljö som bidrar till bra
resultat och goda erfarenheter och fina minnen av skolgången i Älvdalens kommun.

Slutord

Som förvaltningschef och ansvarig för skolorna i Älvdalens kommun och byggandet av nya
Älvdalsskolan så anser jag att det utan Besparingsskogens bidrag varit helt omöjligt att skapa
den höga nivån på skolmiljön som vi har idag.
Bidraget har gett skolan den kvalitetshöjning som samtliga kommuner hade önskat i Sverige
idag. Älvdalen har idag en skola som kommer ge historiska vingslag eftersom skolan kommer
stå här i minst 50-60 år och där Besparingsskogen och dess delägare möjliggjort en bra start
där man ska vara stolta för sin skola och där bildning och utbildning är grunden till ett
samhälle som vi alla vill växa upp i. Ni har bidragit stort till detta viktiga arbete och är en god
förebild för andra samhällsaktörer.
En skola blir alltid bättre när det sker i samverkan med de som finns på orten och detta
arbete kan aldrig upphöra om vi vill utveckling.
Ni vill utveckling och ni har visat att ni tar ansvar för framtidens barn och unga i Älvdalen.
Att Besparingsskogen medverkat till att höja kvalitén på skolans inre och yttre miljö är för
mig som förvaltningschef att verkligen värna om bildning och utbildning för framtidens
vuxna i Älvdalen. Ni ska vara stolta över ert bidrag till barnens skolmiljö.
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Lars Lisspers
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