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11. Skola och utbildning  

 

MÅL – det här vill kommunen uppnå 

 Skolan i Köpings kommun ska vara en sammanhållen skola 

som är en mötesplats för barn och ungdomar från olika 

kulturer.  

 Skolan ska värderas högt av elever, föräldrar och personal 

och ha ett gott rykte.  

 

 

Tillgång till god förskoleverksamhet och bra skolor i hela kommu-

nen har stor betydelse för kommunens utveckling. I den fysiska pla-

neringen kan bland annat frågor om säkra vägar till och från skolan 

och skolornas behov av grönområden och naturmiljöer hanteras. 

Men statliga reformer kan medföra snabba förändringar inom skola 

och utbildning, vilket kan påverka planeringen. 

 

Kommunens viljeinriktning för skola och utbildning – förslag på 
åtgärder 

1. Ökat platsbehov i skolor och förskolor 

Inom de närmaste åren beräknas antalet elever i grundskolan öka, 

framförallt i Köpings tätort, men även i Munktorp. Från och med den 

1 juli 2010 infördes allmän förskola för 3-åringar, vilket innebär ökat 

behov av lokaler. 

2. Inne- och utemiljöer behöver förändras 

Enligt kommunens skolplan ska fler förskolor och skolor ha tydliga 

profiler och inriktningar. Det innebär större valfrihet och rörlighet 

för barn, elever och föräldrar. Närhetsprincipen som råder idag, kan 

komma att frångås. Beroende av profil kan både inne- och utemiljön 

behöva förändras. 

 

 

Ställningstaganden Skola och utbildning 
►  Kommunen ska verka för att vägen till förskola och skola är 

säker och att trafikmiljön runt skolan ses över med tanke på 

avlämningsplats, parkering och belysning.  
►  Kommunen ska arbeta för att utemiljön vid förskola och skola 

förbättras och utvecklas och är tillgänglig för hela närområdet 

året om. 
►  Lokaler och utemiljö i kommunala skolor ska kunna användas 

för andra ändamål än skolans och tillgodose behov av samva-

ro för alla generationer.  
►  Kommunen ska verka för att skolor och förskolor är 

tillgängliga för funktionshindrade.  

 

 

 
S:t Olovsskolan 




