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Bakgrund 

Barn- och utbildningsnämnden Underskott i budget 2019, 2020
Budgetram 2021 oförändrad

Tidigare års besparingar: Läromedel, höjda nyckeltal, resurser, 
vaktmästeri mm

Uppdrag av politiken att komma med förslag på hur man skall bedriva 
verksamheten utifrån tilldelad ram.

Eniga om att ej osthyvla mer

Skolledningen utreder möjliga förslag på förändringar 



Porjus skola och 
förskola

•Trånga lokaler, 
arbetsmiljö

•Likvärdighet 

•Behörig personal

•Kvalitet 

Förskolan

•Dyr modul på Katten

•Behov av fler 
avdelningar om antal 
barn/ avdelning ska 
minska

Östra skolan

•Lokalerna 
överdimensionerade, 
dyra lokaler

•Elevantalet på skolan 
har minskat över tid 

Problemområden inom Barn- och utbildningsavdelningen



Förslag förändrad skolstruktur 

Barn och elevers rätt till likvärdig skola, behöriga lärare och en utvecklande social miljö är 

mycket viktiga kriterier när en skolstruktur planeras. 

Nedanstående förslag till förändrad skolstruktur berör två förskolor och tre skolor i 

kommunen. 

Vinsten av förändringen är dels en högre likvärdighet, ökad möjlighet till behöriga lärare, 

en möjlighet att minska barnantalet i grupperna på förskolan och en kostnadsminskning på 

lång sikt.

1. Flytt av åk 4 – 5 Porjus till Jokkmokk 

2. Flytt av åk 4 – 5 Västra skolan till Östra skolan 

3. Flytt av förskoleavdelning från Katten till Fjällbacken samt avveckla modul på Katten 



Förskola Knallhatten - 1 avdelning ålder 1-5, 12 barn.

Porjus skola: Förskoleklass (6-årsverksamhet), grundskola årskurs 1-5, fritidshem.

Totalt: 17 elever

Problematik:

• Lokalt bla personalutrymmen, elevhälsan, grupprum, matsal mm

• Arbetsmiljö elever/pedagoger

• Likvärdighet

• Behörighet lärare och pedagoger

Det finns ett behov av att utöka lokalerna med förslagsvis en modul för att

säkerställa en god arbetsmiljö för båda barn/elever och personal.

1. Förslag av flytt åk 4-5 från Porjus till Jokkmokk



Elevframräkning Porjus 

Totalt F-5 Åk F-3 Åk 4-5 

2020/2021 17 9 8

2021/2022 17 9 8

2022/2023 13 9 4

2023/2024 17 14 3



2. Förslag förändring förskolelokaler/struktur (Jokkmokk)

Katten – 3Avd + modul 

Fjällbacken – 3 avd. + 1 avd 8 barn. (tillfällig, ej dimensionerad)

Bakgrund

Då antalet förskolebarn under hösten 2015 ökade markant togs ett beslut om att tillsätta en modul vid

Kattens förskola och på så sätt utöka förskolan med en avdelning. Hyresavtalet skrevs 2016-10-14

under på 5 år vilket innebär att man år 2021 behöver antingen förlänga avtalet alternativt köpa lös

modulen.

I juni 2016 tog BUN beslut om att minska antalet barn i barngrupperna enligt Skolverkets 

rekommendationer vilket skulle vara genomfört senast 2020.  

Nytt beslut om att flytta fram tidplanen till 2023 antogs då man insåg att det inte fanns 

förutsättningar att genomföra detta till år 2020.

Skolverkets rekommendationer är;

6–12 barn i gruppen när barnen är 1–3 år.

9–15 barn i gruppen när barnen är 4–5 år.

I dagsläget ligger antalet barn/grupp i snitt på 17. Dock väljer man ofta att minska antalet barn på 

småbarnsavdelningarna (1-3 år) och öka på syskonavdelningarna (4-5 år). Tex 14/20.



Förslaget innebär

Avveckla modulen på Kattens förskola.

• Inrymma 2 avdelningar på Västra skolan/Fjällbacken. Genom att flytta åk 4-5 till 

Östra skolan.

• Minska antalet barn i barngrupperna enligt skolverkets rekommendationer.



3. Förslag förändrad skolstruktur, flytt av åk 4-5 från Västra till Östra

skolan

Bakgrund

Östra skolans lokaler är till ytan stora vilket innebär relativt höga kostnader i jämförelse

med övriga verksamheter inom BUN. Lokalerna har genom åren varit föremål för ett antal

utredningar gällande hur dessa skulle kunna nyttjas på ett mer effektivt sätt. Svårigheterna

har visats sig bestå i bla lektionssalar som endast kan nyttjas till vissa ämnen. Framför allt

gäller detta de praktiska ämnena slöjd, teknik, bild, musik och hemkunskap.



Elevutveckling Östra skolan 

Åk 6-9 Åk 4-9 Åk 4-9 inkl. 
Porjus 

Lå 2020/2021 150 - -

Lå 2021/2022 149 200 208

Lå 2022/2023 146 197 201

Lå 2023/2024 153 202 205

Analys av elevunderlag

Elevunderlaget blir från sammanslagningen stabilt på ca 200

elever för åk 4-9, vilket är något av en optimal skolstorlek för en

F-5-skola enligt uträkning skatteutjämningssystemet.
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Medborgardialoger genomfördes under vecka 34 på orterna Porjus, 
Jokkmokk, Murjek och Vuollerim.
Deltagandet varierade mellan 7-22 personer. Förslaget på förändras 
skol- och förskolestruktur var en del av det som presenterades för 
medborgarna.

Risk- och konsekvensanalyser genomförs på samtliga berörda 
enheter utifrån ett pedagog och barn/elevperspektiv.



•Likvärdighet, 
kvalitet, social 
samvaro

•Lokaler i Porjus 
blir 
ändamålsenliga

Åk 4 – 5 
Porjus till 
Jokkmokk

•Sammanhållna 
stadier 

•Ökad 
ämnesbehörighet

Åk 4 – 5 
Västra till 

Östra

•Minskade 
kostnader för 
modul

•Möjlighet att 
minska antal 
barn/avdelning

Flytt 
förskoleavd 
till Västra

Vinster av en förändrad skolstruktur



•Restid och längre 
skoldag för elever

•Elever kan känna sig 
främmande på ny 
skola

•Fler elever i klassen

Åk 4 – 5 
Porjus till 
Jokkmokk

•Elever kan känna sig 
främmande på ny 
skola

•Utemiljön ej 
anpassad idag

•Högre ljudmiljö i 
korridorer

•Lokaler ej 
ändamålsenliga 

Åk 4 – 5 
Västra till 

Östra
Risker ska identifieras

Flytt 
förskoleavd
till Västra

Risker med en förändrad skolstruktur
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Synpunkter på förslagen till förändrad skolstruktur kan 
mailas till helen.isaksson@jokkmokk.se

• Synpunkterna kommer att sammanställas och användas som en del i den fortsatta 
utredningen. 

mailto:helen.isaksson@jokkmokk.se


Tack! Gijtto! Giitu!
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