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Ärendebeskrivning Behovsanalys framtiden Torups skola och förskola
På barn- och ungdomsnämndens möte 2020-06-17 fick Barn- och ungdomskontoret i uppdrag
att göra en behovsanalys för Torups skola och förskola. Majoriteten har tagit beslut om att
renovering av Torups skola ska ske de närmsta två åren, kontoret behöver därför göra en
bedömning hur behovet ser ut framåt. Det byggs nu i Torup och detta borde skapa ett större
behov för framtiden både på förskola och skola och det är viktigt att dessa aspekter vägs in i
planeringen framåt precis som man behöver göra en plan för hur verksamheten ska kunna
fortlöpa under en renoveringsperiod precis som man gjort i Landeryd.
Behov av platser förskola: Förskolan i Torup har inget behov av förändring av antal platser i
dagsläget. Prognosen visar att barnunderlaget är stadigt på samma nivå de fem kommande
åren.
Födelseår:
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Lokalkapacitet förskola: 100.
Det kan finnas möjlighet att flytta modul för förskola som är placerad i Kinnared idag, till
Torups förskola. Då kommer ytterligare 20 platser att finnas för förskolan.
Behov av platser grundskola: Skolan i Torup har inget behov av utökning av lokaler.
Prognosen visar att det finns utrymme i befintliga lokaler även om nybyggnation i Torups
samhälle kommer att ge ett ökat elevunderlag.
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Antal elever

Läsår

Lokalkapacitet grundskola: 175
Vid renovering kan man använda de befintliga lokaler som finns tex modul från Kinnared som
ska flyttas till Torup, ev kan några klasser gå i moduler på förskolan i Rydöbruk om de finns
kvar, man kan hyra extern lokal som Torulund för undervisning samt att man kan renovera en
våning i taget för att minska lokalbehov.
Tillkommande kostnader vid renovering av Torups skola kan vara hyreskostnad för extra lokal
som tex Torulund.
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