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MEDDELANDE FRÅN STYRELSEN  
ANGÅENDE PROJEKTEN FÖR FLYTT AV LOKALER FÖR LYCÉE FRANÇAIS SAINT LOUIS 

Rapport från mötet den 10 april 2019 
 

AMBITION 
Styrelsen har till uppgift att säkerställa utvecklingen och varaktigheten av Lycée Français Saint 

Louis med hjälp av en strategisk plan fram till år 2023 som syftar till att:  

- Ge eleverna och personalen på LFSL anpassade lokaler som motsvarar standarderna för 

en internationell skola. 

- Utöka rekryteringsbasen för att öka antalet anställda på LFSL och kunna möta den lokala 

efterfrågan på grund av att den franskspråkiga befolkningen i Stockholm ökar. 

- Geografiskt gruppera om de moduler som är pedagogiskt oberoende av varandra: 

Förskola och grundskola – högstadium och gymnasium 
 

BAKGRUND 
För närvarande och sedan många år tillbaka står Lycée Français Saint Louis inför en brist på 

tillräckligt utrymme och lämplig infrastruktur:  

- Brist på idrottsanläggningar 

- Otillräckligt utrymme för förskolan (väntelista) 

- Otillräckligt utrymme för fritids (väntelista) 

- Otillräckligt utrymme för skolgården  

- Otillräckligt utrymme för läsesal och elevutrymmen utanför skoltid 

- Otillräckligt utrymme för skolmatsalen 

- Antalet klassrum är inte tillräckligt för att möjliggöra en smidig organisering av scheman 

och interna aktiviteter 
 

Denna information är sedan länge känd, och den tidigare styrelsen har arbetat med att hitta 

lösningar, men ännu inte lyckats.  
 

Dessutom läggs nya variabler till i denna lista och behovet av att hitta lösningar för lokalerna är 

nu brådskande:  

- Den tillfälliga byggnaden på skolgården kommer att rivas i sommar för att ge plats åt nya 

lokaler för förskolan Galaxen 

 Konsekvens: LFSL kommer att förlora 2 klassrum inför höstterminen 2019. 

- Personalen fortsätter att öka. Till höstterminen ökar högstadiet med 1 avdelning med 

ytterligare en 6:e klass, och om vi räknar ytterligare 4 år framåt blir det 3 avdelningar till. 

 Konsekvens: behovet av utrymme och klassrum ökar både på kort och medellång 

sikt. 

- För närvarande är hyrespriset för lokalerna på Stora Essingen fördelaktigt. Ägaren SISAB 

förutser enligt avtalet att byggnaden kommer att vara färdigrenoverad och klar för att tas 

i bruk år 2023. Dessa förändringar kommer att ha en betydande inverkan på hyrespriset 

som kommer att justeras till det mycket högre marknadspriset. 

 Konsekvens: Oavsett om antalet anställda är konstant eller minskas så kommer LFSL 

inte kunna klara denna hyreshöjning ekonomiskt.    
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PROJEKT 
Kortsiktigt projekt 

På kort sikt har LFSL vid höstterminens början 3 klassrum färre, men en allt större 

personalstyrka. Styrelsen träffades i januari för att undersöka två möjliga lösningar för att ta itu 

med denna problematik:  

1. Minska antalet elever i lågstadiet genom att ta bort 2 klasser till höstterminen 2019 

2. Hitta en lösning för att tillfälligt flytta förskolan 

 

Lösningen med att flytta förskolan har behållits av flera olika anledningar:  

- Det är stiftelsens minsta enhet och därför lättare att hitta ett ledigt utrymme till 

- Lagstiftningen är mindre strikt än för grundskolan och högstadiet vad gäller lokaler 

- Stor efterfrågan från familjer med en väntelista på 180 elever, vilket gör det nödvändigt 

att hitta större lokaler 

- Förlusten av 2 lågstadieklasser skulle leda till ett "vakuum" i strukturen under en 12-

årsperiod eller en åtföljande förlust av personal. 

 

Styrelsen är medveten om att det finns familjer som önskar behålla förskolan på Stora Essingen. 

En lokal på 1 200 m2 i Lärarförbundets lokaler har hittats med ett kontrakt på 4 år.  

 

Denna lösning gör det möjligt att täcka behoven mellan 2019 och 2023 genom att ta tillbaka 

utrymme och klassrum för grundskolan och högstadiet samt fritids och därmed kunna bemöta 

efterfrågan från familjerna.  

 

De nya lokalerna kommer att vara tillgängliga i slutet av 2019 (tidigast i november). Konkret 

innebär det att vi mellan höstterminens början och flytten inte kommer att ta emot några nya 

elever i förskolan. Endast elever som för närvarande går i förskolan och fortsätter sin 

skolgång under 2019 kommer att ha plats vid höstterminens början 2019.  

 

Nya elever till förskolan, oavsett ålder, måste därmed vänta tills flytten är slutförd. Denna 

tillfälliga begränsning kommer dock att göra det möjligt att ta emot fler barn, med en kapacitet 

som utökas från 100 till 120 barn. Därefter kommer en begäran om förlängning av kapaciteten 

att ta emot fler barn också att övervägas.   

 

Vidare reflekterar styrelsen över öppnandet av flera förskolor i andra geografiska områden 

(Bromma, Nacka, Kungsholmen ...) där närvaron av franska är stark, för att kunna möta 

efterfrågan och bredda rekryteringsbasen.  

 

Projekt på medellång sikt 

Styrelsens lösning, för att uppfylla sin ambition och kompensera för den nuvarande platsens 

begränsningar, är att flytta högstadiet och gymnasiet på medellång sikt. De nuvarande 

lokalerna och de olika aktörer som redan finns på plats (förskolan Galaxen, Essingeskolan, det 

kommunala biblioteket) lämnar inte mycket spelrum för utrymmesökningar.  
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Tre lösningar är därför under utredning för att på medellång sikt överväga flytt av högstadiet 

och gymnasiet till en av följande platser:  

- Sickla (Nacka) 

- Stora Essingen (Stockholm) 

- Helenelund (Sollentuna) 

 

Diskussionerna pågår för närvarande och var och en av de fördelar/nackdelar som finns med de 

3 platserna kommer att undersökas noggrant. Styrelsen räknar med att fortsätta diskussionerna 

om genomförbarheten av dessa olika projekt innan man planerar ett överordnat samråd med 

föräldrarna.  

 

Styrelsen är högst medveten om effekterna av denna typ av förändring för familjernas vardag, 

restiden och att det ska vara enkelt att åka med kollektivtrafiken kommer att ha en stark 

inverkan på beslutsfattandet. 

 

Styrelsen är lyhörd för de frågor och den oro som kan uppstå i denna typ av projekt. Men med 

tanke på den aktuella situationen är denna förändring absolut nödvändig för LFSL:s framtid. 

Styrelsen åtar sig att regelbundet återkomma till familjerna under denna period för att hålla dem 

uppdaterade om projektets utveckling.  

 

Ett dokument med frågor och svar görs också tillgängligt för familjerna och det kommer regelbundet 

att uppdateras för att svara på alla frågor som uppstår.  

Om du har frågor om detta kan du skriva till demenagement@lfsl.net. 
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