
www.tidning.netUpptäck Heby14

  www.heby.se Upptäck Heby

I Heby bevaras de små byskolorna 
samtidigt som kraftfulla investeringar 
görs i nya skollokaler. 

– Vi är ”tvärtomkommunen” som 
tar folks engagemang för sin skola på 
allvar, säger rektor Anita Näslund.

När nästan alla andra kommuner lägger ner 
de små byskolorna bevaras de i full blomster 
i Heby kommun.

– Jag är bland annat rektor för Huddunge 
Skola med 35 elever och Enåker skola med 
44 elever. Här får föräldrarna gehör för sitt 
engagemang för sina barn och deras bysko-
la. Kan vi ställa upp på den framtidstro som 
dessa föräldrar uttrycker för sin bygd kan 
vi tillsammans skapa undervisningsformer 
som bygger på gemensamma värderingar och 
trygg atmosfär.  

På byskolorna ligger föräldrarna steget 
före. Saknas ett däck på en gunga tar det inte 
lång tid innan det är fi xat.

Byskolan ger fl er fördelar
En annan fördel med de små byskolorna är 
att den moderna skolplanen redan praktiseras 
sedan fl era år.
Anita förklarar:

– På en liten skola med åldersintegrerade 
små klasser, är det nödvändigt att all under-
visning sker utifrån individuella utvecklings-
planer där lärarna jobbar i nära arbetslag. På 
dessa skolor blir alla sedda utifrån sina behov. 
Jag vet själv som Stockholmsbo att så som det 
fungerar på dessa skolor är det många som 
drömmer om i storstäderna, här fi nns också 
en kvalitet som är värt för barnfamiljer att 
söka sig till.

Alla är med i utvecklingen
Östervåla skola F-9 tog den 8 januari det 
första spadtaget till ny- och ombyggnation 
av skolan. Sedan 2002 har kommunen i nära 
samarbete med skolans personal stött och 
blött olika idéer och modeller med utgångs-

punkt ”skolan mitt i byn”. Hur ska Östervåla 
nya skola se ut i framtiden.

– Dels behövde vi i allmänhet moderni-
sera lokalerna, dels så var det angeläget att 
anpassa lokalerna efter nya arbetssätt enligt 
den nya skolplanen, där de traditionella skol-
salarna kombineras med mindre enheter och 
studierum och där lärarnas arbetsrum läggs i 
anslutning till lektionssalarna. 

Tar tillvara på hantverkstraditionen
Just begreppet ”skolan mitt i byn” har varit 
centralt i processen. Ambitionerna var att 
öppna skolan mot omvärlden i allmänhet och 
det lokala samhället i synnerhet.

Skolor – som alla vill ha det
I Heby prioriteras ”skolan mitt i byn”

I Heby kommun 
bevaras de små 
byskolorna. 
På Huddunge skola, 
där även skogen 
fungerar som för-
längd skolgård, går 
35 elever. För de små 
byarna blir byskolan 
ett eftertraktat argu-
ment och unikhet för 
att få fl er barn-
familjer att etablera 
sig i samhället.

– Med ett stort skolbibliotek med datortek 
med angränsande café och matsal har vi of-
fentliga utrymmen, mitt i skolan, för fl er po-
sitiva krafter att utnyttja. 

I enlighet med bygdens rika hantverks-
traditioner i ”Stolriket” har extra satsningar 
gjorts på nya bild-, slöjd-, teknik- och hem-
kunskapssalar. Alla har varit överens om att 
den lokala hantverkstraditionen är värd att 
bygga vidare på även inom ramen för den 
kommunala skolan.

För totalt 74 miljoner ska alla skolbyggnader 
totalrenoveras och byggas ut samtidigt som 
nya gröna skolgårdar etableras. Den nya sko-
lan beräknas bli helt klar i december 2008.   

Idrottsklasser i Hebyskolan
I Heby, med ett rikt föreningsliv, fi nns även 
möjligheter för eleverna i de högre årskur-
serna att studera i idrottsklasser; inriktning 
fotboll och brottning.
Pia Bastman är rektor för Hebyskolan:

– Inom ramen för utökat elevens val kan 
talangfulla brottare och fotbollsspelare ges 
ökade träningsmöjligheter med såväl mor-
gon- som eftermiddagspass i veckan.  

Miljoninvesteringar för 
framtiden. Med idén 

”skolan mitt i byn” byggs 
Östervåla skola om för 

totalt 74 miljoner kronor. 
Även skolgårdarna görs 
om - den lilla är anpas-

sad för elever i klass F-6, 
den stora skolgården för 

elever i klass 7-9. 
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