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Gällivare kommun   2015-05-27   DNR BUoK 2013:209-610. KS 2014:84-610 

 

Remiss- Gällivare kommuns framtida grundskolestruktur 

Styrgruppen för skolstrukturutredningen, har 2015-05-22 enhälligt beslutat att gå ut med följande 

förslag för den framtida grundskolestrukturen i Gällivare kommun på remiss: 

Förslag:  En 7-9- skola på Sjöparksskolan i Gällivare tätort. 

En f-9- skola i Hakkas. 

Kommunstyrelsen och Barn- utbildning och kulturnämnden har satt som mål att ha en hög kvalitet i 
Gällivare kommuns förskole- och skolverksamheter. Syftet med skolstrukturutredningen är att utreda 
och lägga fram förslag på en hållbar, långsiktig förskole- och skolstruktur i Gällivare kommun.  
För att kunna skapa utrymme och styra resurser till bl.a. de yngre barnen, anser politikerna att det är 
nödvändigt att genomlysa grundskolans nuvarande organisation och struktur, det framtida 
elevunderlaget, personalförsörjning, lokalbeläggning m.fl. faktorer,  för att kunna skapa en effektiv 
och bra framtida skolstruktur för utveckling och lärande.  
 
Under arbetet med utredningen har olika förslag med konsekvenser presenterats vid seminarier, 

dialogmöten och på Gällivare kommuns hemsida. Förslag och inkomna synpunkter har bearbetats 

och varit uppe till diskussion och ställningstagande i styrgruppen. 

Styrgruppen presenterar nu remissförslaget, som de anser kommer att ge grundskolan i Gällivare 

kommun de bästa förutsättningarna, för att möta alla elevers rätt till en skola med hög kvalitet. 

Remisstiden sträcker sig mellan den 27 maj och den 16 juni 2015.  

Remissinstanser är de politiska partierna, skolråden, ungdomsrådet och FUB.  

Styrgruppen ser fram emot att få ta del av remissinstansernas synpunkter på det förslag som 

presenteras. Förklara och motivera gärna era synpunkter. 

 

Eva Alriksson (M ) ordf. BUoK  Karl- Erik Taivalsaari, (V) vice ordf. BUoK  

Tomas Junkka, (S ) KS    Fredric Olofsson (MV) KS 

Rolf Wennebjörk, tf örvaltningschef 

 

Beredningsansvarig 

Elisabeth Zachrisson 

 

 Remissvaren skickas till: 

boupost@gallivare.se 

 

 Gällivare kommun BUoK-nämnden  

98281 Gällivare  

 

mailto:boupost@gallivare.se
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Remissförslaget innebär: 
 

 

 FÖRÄNDRING ELEVANTAL LOKALER 

Hedskolan Från f-9 till F-6. 

Tar emot elever från 

Sjöp. f-6. 

Utökning av 

fritidshemsplatser 

Utökning av antal 

elever f-6. 

Utökning 

fritidshemsplatser. 

Anpassningar 

Renovering 

Ombyggnation 

Utbyggnad  

Tallbacka Från f-9 till F-6. 

Tar emot 

förberedelseklasser  

åk 1-6. 

Minskning av 7-9- 

elever. 

Kan ta emot fler 

elever. 

Underhåll, 

Renovering  

Anpassning av 

lokaler. 

Myranskolan Från f-9 till f-6. Minskning av 

elever. 

Kan ta emot fler 

elever. 

Överskott –

avyttring 

Anpassningar 

Sjöparken Från f-9 till 7-9. 

Tar emot 

förberedelseklasser 7-9 

Endast marginella 

förändringar 

Anpassningar 

Ombygg-

nationer 

Renovering 

Mariaskolan Ev marginell förändring Kan ta emot  ett 

mindre antal f-6- 

elever 

Inga åtgärder 

Hakkas skola Ingen förändring 

Fortsätter som F-9-

skola  

 

Enligt elevprognos Överskott- 

avyttring 

Anpassningar 

Renovering 
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Sjöparksskolan 
Att Sjöparksskolan övergår från att vara en F- 9- skola till en 7-9- skola. 

Att förberedelseklasserna för åk 7-9 placeras på Sjöparksskolan. 

Att erforderliga lokalåtgärder vidtas (anpassning, renovering, ombyggnation ). 

Att årligen under en 3- årsperiod göra en uppföljning av den genomförda organisationsförändringen 

och dess effekter, vilken redovisas för BUoK- nämnden för ställningstagande. 

Hakkas skola 
Att Hakkas skola fortsätter att vara en F- 9- skola, förutsatt att skolan kommer att ha ett tillräckligt 

stort elevunderlag och kan tillgodose utbildningskraven med legitimerade lärare samt ett varierat 

utbud av t.ex. elevens val.  

Att en översyn årligen görs av skolverksamheten i Hakkas vad gäller elevunderlag, ämnen och val, 

betyg, tjänsteunderlag, organisation, tillgång till moderna lärverktyg IKT, elevhälsa mm. Översynen 

kommer att redovisas i BUoK- nämnden för ställningstagande. 

Hedskolan 

Att Hedskolan övergår från att vara en f- 9- skola till en F-6-skola för elever i Gällivare tätort. 

Att de elever som idag går i åk 7-9 på Hedskolan kommer att gå på Sjöparksskolan. 

Att Hedskolan kommer att ta emot ett större antal elever från Gällivare tätort i F- 6. 

Att antalet fritidshemsplatser utökas. 

Att erforderliga lokalåtgärder vidtas (anpassning, renovering, ombyggnation och utbyggnad) 

Tallbackaskolan 
Att Tallbackaskolan övergår från att vara en F-9- skola till en F- 6- skola. 

Att de elever som idag går på Tallbackaskolans högstadium kommer att gå på Sjöparksskolan. 

Att elever i förberedelseklasserni åk 1-6, kommer att placeras på Tallbackaskolan.  

Att erforderliga lokalåtgärder vidtas (underhåll och anpassning) 

Myranskolan 
Att Myranskolan övergår från att vara en F- 9- skola till en F- 6- skola. 

Att de elever som idag går åk 7-9 på Myranskolan i stället kommer att gå på Sjöparksskolan. 

Att eleverna som idag går från Nya Malmstaskolan till Myranskolan i åk 7-9 kommer att gå på 

Sjöparksskolan i åk 7-9. 

Att elever från Tjautjas skola som idag går på Myranskolan från åk 4 tom åk 9, kommer att gå på 

Sjöparksskolan i åk 7-9. 

 Att erforderliga lokalåtgärder vidtas ( anpassning, renovering  o avyttring av lokaler pga överskott). 
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Mariaskolan  

Att Mariaskolan som ligger i centrala Gällivare tar emot ett mindre antal elever från Gällivare tätort 

till förskoleklassen. En fördelning av antalet sexåringar i Gällivare tätort sker årligen mellan berörda 

skolor. 

Nya Malmstaskolan 

Att de elever som idag går från Nya Malmstaskolan till Myranskolan i åk 7 kommer  att gå åk 7-9 på 

Sjöparksskolan. 

Tjautjas skola 

Att elever från Tjautjas som idag går på Myranskolan från åk 4 tom åk 9, kommer att gå på 

Sjöparksskolan i åk 7-9- 

Puoltikasvaara skola 

Att de elever som idag går från Puoltikasvaara skola till Hedskolan i åk 7, kommer att gå på 

Sjöparksskolan i åk 7-9. 

Emmaskolan 
Att ingen förändring sker. 

Grundsärskolan och träningsskola  
Att Barn- utbildning- och kulturförvaltningens ledning genom samrådsmöten med föräldrar och FUB , 

kommer fram till en lämplig organisering och lokalisering av Gällivare kommuns grundsärskola med 

inriktningen träningsskola.  

Att beslut om lokalisering tas i BUoK- nämnden. 
Att erforderliga lokalåtgärder vidtas (anpassning). 

Elevhälsa 
Att Elevhälsan utökas med 2 skolskötersketjänster 

Att Elevhälsan utökas med 1,25 kurator 

Att elevhälsan utökas med 1,0 resurspedagog  

Skolskjuts 

Att genomföra vissa tidtabellsjusteringar avseende avgångstider och ankomsttider.  

Att ordna med förstärkningstrafik från Malmberget till Gällivare under skolstart och slut, dvs fler 

bussar på morgon och eventuellt eftermiddag. 

Att eventuellt utöka med en tur till Koskulleskulle via mellanvägen (Tjautjas). 

Att ingen förändring sker med skolskjutsen till Hakkas skola. 
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Bakgrund 
Behovet att göra en översyn av skolstrukturen i Gällivare kommun, har varit föremål för diskussion 

och utredning vid ett flertal tillfällen de senaste åren. Anledningen till detta har främst varit att 

antalet barn i grundskolan har minskat med ca 850 elever  de senaste tio åren. Dessutom står 

Gällivare kommun inför en stor samhällsomvandling, med planer för bebyggelse och förtätning av 

Gällivare C. Förskolan och skolan har bl.a. fått nya läroplaner och en ny skollag, som ställer krav på 

att lärare ska ha behörighet och legitimation för att få  undervisa och sätta betyg. 

Av flera anledningar tog därför Barn- Utbildning och Kulturnämnden initiativet till att genomföra en 

översyn av hela grundskolestrukturern i Gällivare kommun. Kommunstyrelsen fattade 2014-02-17 

beslut om översynen/utredningen med syftet ”att utreda och lägga fram förslag på en hållbar, 

långsiktig förskole- och skolstruktur, som inkluderar samtliga grundskolor och förskolor, i Gällivare 

kommun.”  

Kommunstyrelsens direktiv för utredningen var att presentera konsekvenser, fördelar och nackdelar, 

med utgångspunkt från tre olika förslag för den framtida skolstrukturen. 

Vad skulle det innebära med: 

1. Ett högstadium 

2. Två högstadier 

3. Ett annat tänkbart alternativ 

Uppdraget som kommunstyrelsen formulerade var framför allt att se över grundskolestrukturen, 

vilket redovisas i detta remissunderlag. Arbetet med förskolestrukturen pågår på Barn- utbildning 

och kulturförvaltningen, under ledning av förvaltningchef Rolf Wennebjörk. 

Projektorganisation 

Kommunstyrelsen är uppdragsgivare och Barn-, utbildning- och kulturnämnden är beställare av 

uppdraget. 

Styrgrupp:   

Eva Alriksson (M ) ordf. BUoK 

Karl- Erik Taivalsaari, (V) vice ordf. BUoK  

Tomas Junkka, (S ) KS  

Fredric Olofsson (MV), KS 

Rolf Wennebjörk,  förvaltningschef, projektägare 

Projektledare/utredare:  

 Elisabeth Zachrisson. 

Projektgrupp :  

Elisabeth Zachrisson, projektledare/sammankallande   

Karin Eriksson, förskolechef 

Jaana Moberg, rektor f-6 

Gun- Mari Wikman, rektor f-9 

Marianne Öhman, verksamhetsplanerare 
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Projektbeskrivning 

Projektet har bedrivits i projektform enligt kommunstyrelsens projektstyrningsmodell. 

Arbetsmetoden är processorienterad, vilket ställer krav på de medverkandes delaktighet, 

engagemang och ansvarstagande. En kontinuerlig förankring och information genom olika kanaler 

och mötesplatser, är en viktig förutsättning för projektets genomförande. 

Arbetet med skolstrukturutredningen har delats in i fem olika faser, vilka omfattar processen från 

kommunstyrelsens direktiv till ett beslut i kommunfullmäktige.  

FAS 1- Kommunstyrelsen formulerade syfte och direktiv för utredningen, en projektplan, tidplan och 

kommunikationsplan utarbetades och projektorganisationen fastställdes. 

FAS 2- En ”Nulägesbeskrivning” med grundfakta för respektive verksamhet utarbetas : Innehåll- 

uppdrag, styrning och ledning, befolkningsprognoser, betyg och bedömning, ekonomiska 

konsekvenser, personalbemanning, lokalbeskrivning mm. Även en redovisning av övriga 

verksamheter, som på olika sätt arbetar med förskolan och skolan t.ex. kultur/ungdom, kost, 

lokalvård, vaktmästeri/lokalskötsel, fritid samt en historisk beskrivning. 

FAS 3- Omvärldsbevakning. Seminarier med syfte att belysa vad som är utmärkande för en förskola 

och grundskola i Gällivare kommun, som når målen enligt styrdokumenten, både de sociala målen 

och kunskapsmålen. Lyfter fram förutsättningar för en förskola och grundskola med god kvalitet och 

bra resultat. Lyfter fram vad som är framgångsrikt lärande enligt forskningen. 

Utarbetar och processar olika idéförslag via informations- och dialogmöten samt via publicering på 

kommunens hemsida, där medborgarna kan lämna in synpunkter och egna alternativa förslag. 

FAS 4- En fördjupad utredning av två förslag, med beskrivning av konsekvenser för 

barn/elevutvecklingen, tjänsteplanering, ekonomi, organisation, lokaler mm. 

 

FAS 5- Avslutningsfas. Förankring av förslagen vid informations- och dialogmöten. Styrgruppen 

beslutar om att gå ut på remiss med ett av förslagen. Remisstid 27/5- 16/6. 

Inför beslut: 

17/6 Styrgruppen tar del av remisserna.  Beslutar att föreslå  Barn- utbildning och 

kulturnämnden att anta förslaget.  

23/6 fm BUoK- nämnden antar förslaget och föreslår Kommunstyrelsen att anta förslaget. 

23/6 em Kommunstyrelsen  antar förslaget och föreslår Kommunfullmäktige att besluta. 

24/8 Kommunfullmäktige beslutar. 

 

Nulägesbeskrivning- fakta om förskolan och grundskolan 
Under hösten 2014 har en Nulägesbeskrivning med basfakta om de olika verksamheterna (förskola, 

pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem) tagits fram.  

Nulägesbeskrivningen beskriver även rekryteringsbehov, lokalkapacitet, övriga verksamheters 

ansvar, elevresultat, befolkningsprognos mm. En historisk beskrivning ger en bakgrund till 

framväxten av Gällivare kommuns nuvarande skolstruktur. Under december 2014 tog 

kommunstyrelsen, BUoK, styrgrupp, förvaltningsledning och fackliga företrädare del av 
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nulägesbeskrivningen. Underlag från nulägesbeskrivningen är publicerade på hemsidan och har 

fungerat som en faktabas att utgå ifrån i arbetet med skolstrukturutredningen. 

 

Förankring- seminarier, informations- och dialogmöten 
Ett antal seminarier har genomförts med politiker, skolans ledning, fackliga företrädare och 

elevrepresentanter från högstadier under december 2014- februari 2015. Kommunstyrelsen och 

Barn- utbildning och kulturnämnden har haft flera seminarier, för att fördjupa sina kunskaper om 

förskolan och skolans verksamheter och uppdrag, samt för att bearbeta olika skolstrukturförslag.  

Föräldraråd, skolråd, FUB, personal och ungdomsråd har varit inbjudna och deltagit i sk informations- 

och dialogmöten under februari och maj . Syftet med mötena har varit att förankra arbetet med 

skolstrukturutredningen, genom att ge information om verksamheternas uppdrag, ansvar, kvalitet, 

befolkningsutveckling, lokalanvändning samt att presentera olika förslag till en framtida 

grundskolestruktur. Styrgruppen har deltagit i dialogmötena, för att tillsammans med projektledaren 

svara på frågor från deltagarna. Sammanställningar av deltagarnas frågor och synpunkter finns på 

Gällivare kommuns hemsida under Barn o utbildning/skolstrukturutredning/synpunkter.  

  

Medborgarsynpunkter via kommunens hemsida 

Kommunmedborgarna kunde fr.o.m. den 20 mars gå in på kommunens hemsida, för att få mer 

ingående information och fakta om den pågående skolstrukturutredningen. Medborgarna kunde 

även tycka till om olika förslag beskrivna med konsekvenser på kommunens hemsida, genom att via 

en blankett lämna in synpunkter och även komma med egna alternativa förslag. Den senaste 

inlämningsdagen var den 7 april.  

Över 40 stycken bidrag med synpunkter och egna alternativa förslag lämnades in och diariefördes., 

Flera av de inlämnade synpunkterna har undertecknats av ett flertal personer. Underlagen är 

diarieförda och finns för påseende samlade i en pärm hos nämndsekreterare Mats Nilsson Johansson 

på Gällivare kommun.  
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Varför en skolstrukturutredning? 

 
Följande lokala och nationella faktorer påverkar förskolornas och skolornas förutsättningar att utföra 
sitt uppdrag enligt styrdokumenten och är anledningar till att skolstrukturutredningen genomförs. 
Några områden beskrivs mer utförligt. 

Lokala faktorer som påverkat och påverkar den nuvarande grundskolestrukturen  
 Minskade födelsetal. För 20-25 år sedan föddes det ca 300-350 barn/år i kommunen och sedan 

flera år tillbaka föds det ca 150-180 barn/år.  

 Minskat antal grundskolelever. Mellan år 2004 och 2014 har antalet grundskolelever minskat 
med ca 850 elever. 

 Minskat antal skolbarn på landsbygden. Det minskande elevantalet på landsbygden har medfört 
ett utökat antal klasser med B-form för att kunna behålla skolorna.  
(B-form= sammanslagning av klasser med en lärare, ex åk 1-2, 3-4) och har medfört nedläggning 
av skolenheter: Niilivaara, Ullatti och Nattavaara. 

 Det minskande elevantalet i tätorten och samhällsomvandlingen har medfört nedläggning av: 
Finnstaskolan, Bäckskolan och Gunillaskolan och medför bl.a. klasser med B- form på Nya 
Malmstaskolan. 

 I början av 90-talet, när f–9 skolor infördes i kommunen, flyttades förskoleklasser och 
fritidshem in i befintliga skollokaler, vilket krävde vissa ombyggnationer. Organisatoriskt valde  
Gällivare kommun en organisation som innebar att många av rektorerna kom att leda både 
förskola och grundskola. 

 Aktiva val från barn/elever/föräldrar: 
- Närhet till bostaden 
- Kommunal skola eller friskola 
- Skolans kvalitet – eleverna har bra resultat, eleverna trivs och är trygga, bra lärare, bra rektor 
mm 
- Skolans profilering (Tallbackaskolan har Laponia profil) 

 

Nationella faktorer som ligger till grund för en skolstrukturutredning   
Skolan har från och med 1 juli 2011 fått nya förutsättningar och nya styrdokument, som bl.a. innebär 

en skärpt statlig styrning genom ny skollag, nya läroplaner, nya kursplaner och kunskapskrav samt ett 

nytt betygssystem.   

 Likvärdig utbildning/rättsäkerhet 
o Utbildningen ska vara likvärdig oavsett var den anordnas 
o Rättsäkerheten för eleven stärks genom att fler beslut kan överklagas. 
o Skolinspektionens tillsyn skärps 
o Sanktionsmöjligheter vid tillsyn  

 

 Kunskaper/lärande/pedagogiska rum/lokaler 
o Kunskapskraven i kursplanerna innebär behov av anpassad och modern utrustning 

på varje skolenhet (specialsalar: bild, musik, textil- och träslöjd, no-salar, 
utforskande material i olika ämnen) 

o En skola i tiden där eleverna möter moderna lärverktyg och modern teknik 
o Eleverna ska ha tillgång till skolbibliotek 
o Eleverna ska ha tillgång till studie- och yrkesvägledare 
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 Elevhälsa/särskilt stöd 

o Alla elever ska ha tillgång till elevhälsa (skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator) 

och personal med specialpedagogisk kompetens. 

o Principen om barnets bästa styrande  

o Särskilt stöd – en rättighet (gäller inte förskolan): Beslut om åtgärdsprogram 

överklagningsbara 

o Anmälningsplikt om elev uppfattar sig vara utsatt för kränkande behandling 

 

 Trygghet/studiero 
o Ökad fokus på trygghet och studiero 

 

 Lärarlegitimation/behörighet 
o För att få tillsvidareanställning ska förskollärare och lärare ha lärarlegitimation 

(dispens till juli 2015).  
o Lärare ska vara behöriga i de ämnen de undervisar i för att få ha ansvar för 

undervisning och betygssättning (dispens till juli 2015). 

 Rektor/förskolechef 
o Kraven på rektor och förskolechef förtydligas och skärps, pedagogiskt ledarskap 

betonas 
o Obligatorisk befattningsutbildning för nyanställda rektorer 

 

 Uppföljning/utvärdering 

o Ökade krav på att följa upp och utvärdera på elevnivå, skolnivå, huvudmannanivå. 

 Huvudmannens ansvar 
o Ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet – att kontinuerligt planera, följa upp 

och utveckla utbildningen 
o Om det finns brister i verksamheten ska huvudmannen se till att åtgärder vidtas 
o Klagomålshantering (rutiner för klagomål) 
o Ansvaret för åtgärder mot kränkande behandling (6 kap) 

Barn- och elevutvecklingen 
Idag är det ca 850 färre barn och ungdomar i åldrarna 6-16 år i Gällivare kommun än år 2004! Det har 
alltså skett en stor minskning av antalet grundskoleelever under denna tid. Denna förändring har lett 
till ett antal åtgärder, med bl.a. nedläggning av skolor. Trots detta är grundskolestrukturen 
fortfarande anpassad för betydligt fler elever än de som går i grundskolan idag.  
Det positiva är att enligt befolkningsprognosen vänder nu trenden och vi kan se en mindre ökning av 
barn/ungdomar i åldern 6-12 år de kommande tio åren.  
Tidpunkten är därför bra för att se över skolstrukturen i hela kommunen. Den grundskolestruktur 
som nu formas kommer att kunna hålla över tid. 

Befolkningsprognos 
En befolkningsprognos beskriver den framtida befolkningsutvecklingen. Man räknar ut vilken den 

framtida befolkningen i ett område skulle vara, om de senaste årens befolkningsutveckling fortsatte 

oförändrad.  Befolkningsprognosen utgår bl.a. från fruktsamhets-, dödlighets- och omflyttningstal. 

Den aktuella befolkningsprognosen utgår från det faktiska antalet barn och ungdomar som är 0-16 år 

2014. Prognosen sträcker sig fram t.o.m. 2022. I prognoser finns alltid en viss osäkerhet och man kan 

inte förvänta sig att prognosen ska slå in exakt. Högst säkerhet har befolkningsprognosen de två 

första åren. 



13 

 

Antalet barn/ungdomar 6-16 år 2004- 2014 

Antalet barn/ungdomar i grundskoleåldern 6-16 år har under perioden 2004 tom 2014 stadigt 

minskat. År 2014 är det 856 st färre barn/ungdomar än år 2004.  

 

Ålder/år 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

6 159 177 187 135 153 160 181 143 174 162 151 

7 172 160 174 192 140 152 161 179 143 178 154 

8 190 175 162 175 188 143 153 160 186 148 175 

9 212 190 173 158 172 187 147 150 161 184 146 

10 241 211 190 175 159 171 186 149 151 162 187 

11 241 241 212 191 179 159 174 186 155 153 163 

12 280 243 239 214 183 177 161 174 182 150 153 

13 301 280 242 238 213 184 174 162 172 187 155 

14 296 299 276 238 241 211 184 169 163 173 181 

15 298 300 295 277 239 242 210 184 175 164 172 

16 266 291 297 292 276 234 239 206 185 173 163 

  2656 2567 2447 2285 2143 2020 1970 1862 1847 1834 1800 

 

Befolkningsprognos barn/ungdomar i åldern 0-16 år mellan år 2014- 2022 

Enligt befolkningsprognosen sker det en årlig ökning av antalet barn/ungdomar i åldrarna 0-16 år 

mellan år 2014-2022. År 2022 är det 164 fler barn/ungdomar 0- 16 år i Gällivare kommun än år 2014. 

Ålder/år 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 0-5 1010 1015 1051 1064 1073 1081 1089 1096 1099 

6-16  1800  1816  1794  1786  1809  1835  1849  1843  1875 

S:a 2810 2831 2845 2850 2882 2916 2933 2939 2974 

 

Samhällsomvandlingen 
Den samhällsomvandling som pågår i Gällivare kommun innebär bl.a. att tre fjärdedelar av 

Malmberget kommer att avvecklas och flyttas till Gällivare.  Många personer kommer att få ett nytt 

boende och över 70000 m² offentliga lokaler kommer att behöva ersättas.  Målet är ett levande 
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centrum förtätat med fler bostäder och verksamheter. Att samla offentliga verksamheter som en ny 

gymnasieskola, kultur, idrott, sport och evenemang i centrum bidrar till att stärka närheten och 

skapa mer liv i centrumkärnan. Förtätningen genererar även driftfördelar då lokaler kan samnyttjas 

och användas under fler av dygnets timmar. 

Ny skollag- Lärarlegitimation 
Skollagen innehåller de grundläggande reglerna om legitimation som grund för att få undervisa och 

sätta betyg. Skollagen innehåller också bestämmelser om vad som gäller för att få anställa lärare och 

förskollärare. Målet med legitimationen är att öka kvaliteten i svensk skola, höja statusen på yrket 

och tydliggöra lärares och förskollärares behörighet. Legitimationen visar vilka skolformer, årskurser 

och ämnen läraren är behörig att undervisa i.  

Införandet av lärarlegitimation innebär att enbart legitimerade lärare får fastanställas som 

förskollärare, grundskollärare och gymnasielärare. Lärarlegitimation krävs för att bedriva 

undervisning och sätta betyg i grundskolan och gymnasieskolan.  

Sedan den 1 augusti 2011 kan lärare ansöka om lärarlegitimation. För att få en lärarlegitimation ska 

man ha en lärar-eller förskollärarexamen. Den som varit anställd som lärare sedan juni 2011 får 

undervisa och självständigt sätta betyg utan legitimation till och med juni 2015. Övriga lärare måste 

från och med den 1 december 2013 ha legitimation. Det finns i dagsläget vissa undantag från kravet 

på legitimation, exempelvis för undervisning i yrkesämnen och modersmål. 

Utmaningen för skolan är att tillgodose behovet av behöriga lärare med legitimation i alla skolämnen.  

 

 

Personal- och kompetensförsörjning   
När det gäller den framtida personal- och kompetensförsörjningen står förskola, grundskola och 

särskola inför stora utmaningar de närmaste tio åren. För att kunna bedriva en bra verksamhet med 

målsättningen att alla barn/ elever i Gällivare kommun når en hög måluppfyllelse, är det nödvändigt 

att säkerställa att kommunen kan både behålla samt rekrytera utbildade medarbetare med rätt 

kompetens och behörighet. En förutsättning för att klara denna utmaning är att Gällivare kommun 

har en långsiktig, stabil och hållbar personalförsörjning, vilket kräver en samordnad och strategisk 

planering med adekvata åtgärder. 

Några av de faktorer som kommer att påverka behovet av rekryteringar är att antalet barn i åldrarna 

1-16 år ökar (variation över år och ålder), ett stort antal medarbetare kommer att gå i pension samt 

behovet att anställa behöriga lärare med legitimation för att få undervisa och sätta betyg.  Även 

andra faktorer påverkar personalomsättningen och därmed möjligheterna att kunna rekrytera. 
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Ca 90 personal i förskola och grundskola går i pension tom 2020 och medelåldern är: 

 Grundskola, 49 år 

 Förskolklass/fritidshem, 52 år 

 Förskola/pedag. omsorg, 50 år 

Det är viktigt att uppmärksamma att Gällivare kommun liksom riket, har en ojämn andel av män och 

kvinnor anställda inom förskolan och grundskolan.  

Nuvarande grunskolestruktur och elevantal   
I Gällivare kommun finns totalt 10 st kommunala grundskolor och en grundsärskola. En av 

grundskolorna är en förskoleklass-årskurs 3- skola (Tjautjas skola) , fyra grundskolor är f- 6- skolor 

(Emmaskolan, Nya Malmstaskolan, Mariaskolan, Puoltikasvaara skola) och fem grundskolor är sk f-9- 

skolor (Hakkas skola, Hedskolan, Myranskolan,  Sjöparksskolan och Tallbackaskolan). Särskolan är 

integrerad i Sjöparksskolan. 

Elevsiffrorna inom parentes anger antalet elever på skolan. 

 

Antal elever läsåret 2014/15 enligt elevuppgifter från  februari 2015. 

Malmens friskola har 83 elever i åk 6-9 och sameskolan har 36 elever i F-6. 

Förskolklass- 
årskurs 3 

F- 6 F- 9 

Tjautjas skola (18) Emmaskolan (28) Hakkas skola (71) 

 Malmstaskolan (84) Hedskolan (299) 
 

 Mariaskolan (144) Myranskolan (143) 

 Puoltikasvaara skola (29) Sjöparksskolan (323) 

  Särskolan (14) 
 

  Tallbackaskolan (412) 
 

 

Antalet högstadieelever  på nuvarande f-9- skolor, lå 14/15 tom lå 20/21  
Fr.o.m. läsåret 16/17 vet man inte vilka elever som kommer att välja Malmens friskola. Därför kan 

man inte exakt veta vilket elevantal de kommunala skolorna får. 

Läsår 14/15 och 15/16 är de elever som väljer att gå i Malmens friskola i åk 7-9 kända och 

frånräknade de kommunala skolornas statistik. 

Läsår 16/17 ingår 21 elever i de kommunala skolenheternas elevantal, vilka förmodligen kommer att 

gå i Malmens friskola. Lå 17/18 ingår 42 elever och Lå 18/19 tom 20/21 ingår 63 elever i de 

kommunala skolenheternas elevantal.  



16 

 

Läsår Hakkas 
inkl 

Dokkas 
 

Hedskolan 
inkl 
Puoltikasv 

 

Myransk. 
inkl 
Malmsta 
o 
Tjautjas 
        

Sjöparken, 
inkl Maria 
o 
sameskola 
 

Tall- 
backa 

 
 

Grun
d-
särsk. 

Elever 
åk 7-9 i 
kommunala 
skolor.  
S:a 

Fri 
sk. 

Elever 
åk 7-9 
S:a 
totalt 
G-e 
kommun 

14/15 33 118 52 125 118 8                       454 +63 517 

15/16 21 95 63 145 105 6                       435 +63 498 

16/17 16 85 66 149 102 6 424(-21)*=  403 +42 466 

17/18 25 88 77 173 113 3 479(-42)** 
=                437 

+21 500 

18/19 35 96 75 168 122 2 498(-63) ***  
=                    435 

 498 

19/20 35 88 82 167 137 3 512(-63)*** 
=                    449 

 512 

20/21 28 91 85 159 136 3 502(-63)*** 
=                    439 

 502 

 

 

*Lå 16/17 är 21 elever, som förmodligen kommer att gå på Malmens friskola, inräknade i de 
kommunala skolornas elevantal.  

**Lå 17/18 är 42 elever, som förmodligen kommer att gå på Malmens friskola, inräknade i 
de kommunala skolornas elevantal.  

***Lå 18/19 tom lå 20/21 är det 63 elever/läsår, som förmodligen kommer att gå på 
Malmens friskola, vilka är inräknade i de kommunala skolornas elevantal.   

 

Antalet högstadieelever lå 2014/15  
Gällivare kommuns totala elevantal inklusive och exklusive Malmens friskola. 

Läsår 
 

Elevantal 
Högstadiet exkl 
friskolan 

Elevantal  
Högstadiet 
Inkl. friskolan 

16/17 403 466 

17/18 437 500 

18/19 435 498 

19/20 449 512 

20/21 439 502 

G-e kommuns elevstatistik feb 2015 
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Förslag- Styrgruppens ställningstagande 

A. Styrgruppen enades om att under mars månad gå ut med två skolstrukturförslag samt ett öppet 

alternativ, till medborgarna via kommunens hemsida. Över 40 st bidrag med synpunkter och 

alternativa förslag lämnades in. 

 

B. Den 14/4 tog styrgruppen del av de inlämnade medborgarsynpunkterna samt ett antal alternativa 

förslag. Efter en genomgång av alla bidrag beslutade styrgruppen att en fördjupning av förslag 1 och 

2 skulle genomföras. Styrgruppen enades om att förslag 3 skulle innebära att man behåller 

nuvarande skolstruktur, i avvaktan på den fortsatta planeringen av samhällsomvandlingen.  

Förslag 1  

En 7-9- skola med lokalisering på Sjöparksskolan i Gällivare C. 

Förslag 2 

En f-9- skola i Hakkas. 

En 7-9- skola med lokalisering på Sjöparksskolan i Gällivare C. 

Förslag 3 

Behålla nuvarande skolstruktur, i avvaktan på fortsatt planering av samhällsomvandlingen. 

B. Den 29/4 tog styrgruppen del av den fördjupade utredningen och beslutade att gå ut och förankra 

och presentera förslag 1, 2, och 3 vid olika informations- och dialogmöten. Inbjudna till informations- 

och dialogmöten var föräldraråd, skolråd, personal, ledning, fackliga företrädare och medborgare. 

C. Den 22/5 beslutade styrgruppen enhälligt att förorda förslag2. och att förslaget därmed ska gå ut 

på  remiss till de olika remissinstanserna, d.v.s. de politiska partierna, skolråden, ungdomsrådet och 

FUB. 

 

  

Förslag-  förändrad skolstruktur 
   En 7-9- skola med lokalisering på Sjöparksskolan i Gällivare C. 

   En f-9- skola i Hakkas.  
 
Förslag två innebär att den  nuvarande grundskolestrukturen ändras från fem f- 9- skolor med 

högstadium till två skolor med högstadium. Detta innebär enligt förslaget att en högstadieskola 

lokaliseras till Gällivare tätort med placering på Sjöparksskolan, samt att man behåller Hakkas skola 

som en F-9-skola på landsbygden. 
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Konsekvenser 
- att antalet skolor med högstadium reduceras från fem stycken till två stycken 

- att Sjöparksskolan övergår från att vara en f- 9- skola till en 7-9- skola, vilket innebär att de flesta av 

kommunens elever i årskurs 7- 9 kommer att gå högstadiet på Sjöparksskolan, 

- att Hakkas skola fortsätter att vara en f- 9- skola, 

 - att de nuvarande f- 9- skolorna Myranskolan (inkl.  Tjautjas från åk 4 och Nya Malmstaskolan från 

åk 7)), Hedskolan och Tallbackaskolan övergår från f-9- skolor till f-6- skolor (förskoleklass t.o.m. 

årskurs sex), 

- att elever från Tallbackaskolan, Nya Malmstaskolan, Hedskolan, Myranskolan (inkl. Tjautjas) 

och Mariaskolan kommer att gå Sjöparksskolan 

- att elever i Gällivare tätort kommer att gå i förskoleklass tom årskurs 6 på Hedskolan,  

Tallbackaskolan och Mariaskolan,  

- att förberedelseklasserna för åk 7-9 placeras på Sjöparksskolan, 

- att förberedelseklasser för åk 1-6 placeras på Tallbackaskolan, 

- att i nuläget sker ingen organisationsförändring för Mariaskolan (f-6), Tjautjas skola (f-3), 

Emmaskolan (f-6), Malmsta skola (f-6) och Puoltikasvaara skola (f-6). 

- att en utredning om grundsärskolans och träningsskolans behov kommer att genomföras 

innan ett beslut om lokalisering tas. 
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Grundskolestruktur enligt förslag 

Observera att grundsärskolans  och inriktningen träningsskolans placering är en öppen fråga i 

avvaktan på ett samrådsförfarande med föräldrar och FUB. 

Förskolklass- 
årskurs 3 

F- 6  7- 9 
 

F- 9 

Tjautas skola  Emmaskolan  
 

Sjöparksskolan Hakkas skola 

 Malmstaskolan  
 

  

 Mariaskolan  
 

  

 Puoltikasvaara skola    

 Hedskolan 
 

  

 Myranskolan  
 

  

 Tallbackaskolan 
 

  

 Myranskolan  
 

  

 Tallbackaskolan 
 

  

 

Elevunderlag åk 7-9, enligt förslaget 
Elevunderlaget baseras på elevsiffror för lå 16/17- 20/21.  

På Sjöparksskolan kommer kommunens högstadieelever, förutom eleverna på Hakkas skolas och 

Malmens friskola, att gå i årskurs 7-9.   

 

Antal elever läsåret 16/17 tom lå 20/21 i åk 7-9, på Sjöparksskolan och Hakkas skola,  

enligt förslaget 

Läsår 
 

Elevantal 
Sjöparksskolan 
åk 7-9 
exkl friskolan 

Elevantal 
Hakkas skola 
inkl. Dokkas 
 

16/17 387 16 

17/18 412 25 

18/19 400 35 

19/20 414 35 

20/21 411 28 
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Skolor som enligt förslaget får en förändrad skolstruktur 
De skolor som direkt kommer att påverkas av skolstrukturförändringen är Sjöparksskolan, 

Tallbackaskolan, Hedskolan och Myranskolan. Dessa skolor får en förändrad struktur och 

elevsammansättning.  

Hakkas skola blir enligt förslaget kvar med nuvarande struktur som F- 9- skola.  Grundsärskolans och 

träningsskolans lokalisering kommer att utredas vidare innan ett beslut.  

I remissunderlaget beskrivs förändringen av Sjöparksskolan till en högstadieskola mer ingående, 

eftersom den skolorganisationen innebär den största verksamhetsförändringen för elever och lärare. 

 

Sjöparksskolan  
 

 

Sjöparksskolan som ligger i Gällivare tätort, är idag en f- 9- skola, med ca 385- 415 elever.  På 

Sjöparksskolan finns även grundsärskolan och inriktningen träningsskolan. Skolan som byggdes 

1965 är planerad för ca 520 elever och består av fyra byggnader:  

A och B- huset som är den största byggnaden. I C- huset finns hk, slöjd och tekniksal, i D-huset 

matsal, aula och musiksal och i E -huset finns idrottshallen.  Skolan har nära till naturområden. 

Förslag 
Att Sjöparksskolan övergår från att vara en F- 9- skola till en 7-9- skola. 

Att förberedelseklasserna för åk 7-9 placeras på Sjöparksskolan. 

Att erforderliga lokalåtgärder vidtas (anpassning, renovering, ombyggnation ) 

Att årligen under en 3 årsperiod görs en uppföljning av den genomförda organisationsförändringen 
och dess effekter, vilken redovisas för BUoK- nämnden för ställningstagande. 

Kommentar 

Förslaget innebär att Gällivare kommun reducerar antalet skolor med högstadium. I stället för att 

som i nuläget ha fem kommunala F- 9- skolor med högstadium, reduceras antalet till två skolor med 

högstadium. Sjöparksskolan i Gällivare tätort kommer att samla eleverna i åk 7-9, förutom de elever 

som går på högstadiet i Hakkas skola eller i Malmens friskola.  

Förslaget får konsekvenser för de F-6- elever som går på Sjöparksskolan idag. Dessa elever i Gällivare 

tätort kommer framför allt att gå på Hedskolan. Ett mindre antal elever kommer att kunna gå på 

Byggår 1965   

Bruksarea 7225 m² 

Kapacitet för 520 elever  
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Mariaskolan. Fördelningen till Mariaskolan sker inför att barnen börjar i förskoleklass. 

Tallbackaskolan kommer att ha kapacitet att ta emot elever.   

Planeringsförutsättningar 
Gällivare kommuns nya sammanhållna högstadieskola kommer enligt intentionerna att bli,  

”En attraktiv, väl fungerande och modern högstadieskola, med elever som får bra förutsättningar för 

att utvecklas och lära till sin fulla kapacitet. ” 

Sjöparksskolan kommer att bli en högstadieskola med ett stort elevunderlag, vilket genererar många 

tjänster. Detta är positivt ur olika aspekter både för eleverna och lärarna.  

Antalet heltidstjänster ökar. Samordning och samarbete underlättas, när lärarna är samlade på en 

skola och inte behöver ambulera till flera olika skolor. Lärarna kan delta i skolans gemensamma 

konferenser och vara mentorer. Detta ger goda förutsättningar för den gemensamma pedagogiska 

planeringen och för att arbeta ämnesövergripande och med olika teman. 

Skolan får ett bra underlag för att organisera lärarna i arbetslag med blandade kompetenser och 

behörigheter. Det blir även lättare att samarbeta inom ämnet och att bilda ämnesgrupper/ lärlag. 

Kollegialt lärande och kvalitetsarbetet med uppföljning, analys, reflektion och åtgärder underlättas. 

Med flera rektorer i ledningen på Sjöparksskolan, kommer samverkan, samarbete och samordning av 

arbetet att underlättas. Rektor kommer att få större möjligheter att fungera i uppdaget som 

pedagogisk ledare av verksamheten.  Rektorerna kommer att kunna fördela olika arbetsuppgifter 

mellan varandra utifrån kompetens. Det blir även lättare att vikariera för varandra.  

Förslaget innebär att Sjöparksskolan kommer att ha skolsköterska och kurator stationerade på 

skolan.   

Ett stort elevunderlag på högstadieskolan ger ett ökat utbud av språkval, elevens val, 

modersmålsundervisning mm. Språkval och elevens val kan ges som modersmål i nordsamiska, 

franska tyska samt spanska (förutsatt att det finns lärare). Elevens val kan ges  även i teoretiska 

ämnen.  Med fler elever i de olika grupperna, kan skolan anordna fler valmöjligheter. I t.ex. elevens 

val ska det vara minst fem elever som gör samma val för att ämnet ska starta. Med större 

elevgrupper, kan även val som nu genomförs på kvällstid genomföras på dagtid, t.ex. att ta 

traktorkort och jägarexamen. 

Fritidsledarna arbetar idag tre dagar/ vecka på fyra högstadieskolor (ej i Hakkas skola)och 1-3 

kvällar/vecka på Stacken.  Med förslaget kommer ett antal fritidsledare att ha sin dagliga 

tjänstgöring på Sjöparksskolan.  
 

Studie- och yrkesvägledaren arbetar idag på de olika högstadieskolorna inom kommunen. Studie- och 

yrkesvägledaren har en fast ”drop- in”- tid på 1-2 timmar/vecka på varje högstadieskola, samt 

bokade enskilda träffar med elever och föräldrar på respektive skola. Vissa tider på året besöker 

studie- och yrkesvägledaren oftare skolorna, exempelvis vid val till gymnasiet.  

Förslaget innebär att studie- och yrkesvägledaren kommer att ha sin arbetsplats på Sjöparksskolan 

och kommer då att kunna vara tillgänglig under skoltid. 

 

Tankemodell för Sjöparksskolan som högstadieskola 
En högstadieskola kan organiseras på flera olika sätt. Att ta ställning till vilken organisation skolan ska 

ha, blir ett uppdrag för skolans ledning. Nedan är ett sätt att organisera verksamheten beskriven. 
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Skolan kan delas in i två s.k. spår med 9 klasser i varje spår, d.v.s. A, B, C- klasser i ett spår och D,E, F -

klasser i ett annat spår.  Varje spår har en ledningsresurs/rektor. 

Varje spår delas in i ett antal arbetslag med elever och lärare. Arbetslagen kan organiseras 

horisontellt t.ex 7 A, 7B och 7C eller vertikalt med 7A, 8A och 9A. En lärare i arbetslaget är tillika 

arbetslagsledare. 

Varje spår får tillgång till speciallärare/specialpedagog som med specialpedagogiska insatser arbetar i 

samverkan med lärarna, för att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleverna. 

Målsättningen är att eleverna ska kunna nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. 

Dessutom kommer tre resurspedagoger att kunna knytas till varje spår. Elevhälsans personal, 

skolsköterska och kurator, kommer att vara tillgängliga dagligen på skolan, likaså fritidsledare. 

Studie- och yrkesvägledaren kommer att vara stationerad på Sjöparksskolan och även arbeta med 

Hakkas skola åk 7-9.   

 

 

7 A 7B 7C 7D 7E 7F 

8A 8B 8C 8D 8E 8F 

9A 9B 9C 9D 9E 9F 

Skolsköterska Kurator Fritidsledare 

 

  

SKOLENHET 

 SPÅR A, B, C 

Rektor 

Tre arbetslag med elever och lärare 

Arbetslag 

 7 A, B, C/ 8 A, B, C/ 9 A, B, C 

eller  

7A, 8A, 9A/7B, 8B, 9B/7C, 8C, 9C 

 Arbetslagsledare 

 Specialpedagoger/speciallärare 

Resurslärare 

SKOLENHET 

 SPÅR D, E, F 

Rektor 

Tre arbetslag med elever och lärare 

Arbetslag  

7 D, E, F/ 8 D, E, F/ 9 D, E, F 

eller  

7D, 8D, 9D/7E, 8E, 9E/7F, 8F, 9F 

Arbetslagsledare 

 Specialpedagoger/speciallärare 

Resurslärare 
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Konsekvensbeskrivning 
KONSEKVENSBESKRIVNING FÖR ELEVERNA 

 

UNDERVISNING OCH LÄRANDE 
Som ELEV på Sjöparksskolan kommer jag: 

att undervisas av behöriga lärare med legitimation i så stor utsträckning som möjligt, eftersom 

möjligheten att kunna rekrytera behöriga lärare ökar, när lärarna kan bli erbjudna heltidstjänster 

samt kommer att kunna ha kollegor som undervisar i samma ämnen, 

att få stöd av specialpedagog/speciallärare i mitt lärande, 

att på elevens val kunna välja mellan många olika ämnen både praktiska och teoretiska,  

att ha ett brett språkutbud (franska, tyska, spanska, nordsamiska) att välja på, 

att ha tillgång till moderna lärverktyg,  

att lära i väl utrustade och ändamålsenliga specialsalar på skolan, 

att ha tillgång till ett bibliotek med ett stort och varierat utbud av litteratur och media. 

STUDIESOCIALT 

Som ELEV på Sjöparksskolan kommer jag: 

att tillbringa min skoltid i ett arbetslag med elever och lärare som känner varandra väl, 

att kunna få träffa skolsköterskan och/eller kuratorn när jag behöver det, eftersom de kommer att 

finnas tillgängliga på skolan alla dagar, 

att få stöd om jag behöver det av resurslärare, resurspedagog och/eller socialpedagog,  

att ha en mentor som följer min utveckling och lärande och har kontinuerliga kontakter med mina 

föräldrar under min högstadietid. 

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING 

Som ELEV på Sjöparksskolan kommer jag: 

att kunna träffa och få rådgivning av studie- och yrkesvägledaren oftare än idag, eftersom hen finns 

på skolan. 

RASTAKTIVITETER 

Som ELEV på Sjöparksskolan kommer jag: 

att kunna ta del av ett stimulerande och aktivt utbud av rastaktiviteter, 

att möta fritidsledare som känner mig, varje dag. 

MILJÖ 

Som ELEV på Sjöparksskolan kommer jag: 

att tillbringa min skoltid i en stimulerande, modern, attraktiv och genomtänkt miljö både inne och 

ute,  

att tillsammans med min klass/grupp/arbetslag att ha tillgång till ett hemviste, 

att ha tillgång till modernt utrustade specialsalar. 
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KONSEKVENSBESKRIVNING FÖR LÄRARE 
 

UNDERVISNING, LÄRANDE OCH TJÄNSTEPLANERING 

Som PERSONAL på Sjöparksskolan kommer vi: 

att i hög utsträckning kunna tillgodose lagstiftningen genom att vara behöriga och legitimerade för 

att undervisa och sätta betyg, eftersom möjligheten att kunna rekrytera behöriga lärare ökar, när 

lärarna kan bli erbjudna heltidstjänster och kommer att kunna ha kollegor som  

undervisar i samma ämnen (se nedan) mm 

att kunna ha heltidstjänster på skolan och därmed minskar antalet ambulerande lärare, 

att kunna delta i skolans konferenser och aktiviteter, 

att kunna vara mentorer för elever, 

att ingå i arbetslag med blandade kompetenser, 

att samarbeta och samordna det pedagogiska arbetet med eleverna, 

att ingå i ämnesgrupper/lärlag för att utveckla undervisningen,  

att med stöd av specialpedagog/speciallärare samverka för att skapa en så positiv lärandesituation 

som möjligt för eleverna, 

att tillsammans med resursgruppen (resurspedagog, resurslärare och/eller socialpedagog) ge stöd till 

elever som har behov av detta,  

att få tillgång till moderna, ändamålsenliga och stimulerande miljöer för undervisning och lärande. 

 

Konsekvensbeskrivning av Sjöparksskolans närhet till bl.a. den nya gymnasieskolan 

Sjöparksskolans närhet till den nya gymnasieskolan, kulturhus, idrott, bad och evenemang skapar nya 

kontaktytor, som på många olika sätt kan främja elevernas utveckling och lärande. 

Både rektorer, elever och lärare på Sjöparksskolan och gymnasieskolan kommer att kunna planera 

och genomföra olika aktiviteter, både pedagogiska och andra med varandra. Genom att följa 

elevernas studieresultat både på grundskolan och gymnasieskolan samt ha bra överföringar, kan man 

stärka eleverna i sitt lärande, så att de är behöriga att komma in på olika gymnasieprogram. Det 

systematiska kvalitetsarbetet bör vara ett återkommande samverkansområde mellan grundskolan 

och gymnasieskolan. Samverkan är av yttersta vikt för att motivera till studier och för att förhindra 

skolk och avhopp.  Elevhälsan arbetar både på grundskolan och gymnasieskolan. Det kommer att 

vara lättare att samordna bl.a. elevhälsan för två högstadieskolor (Sjöparken och Hakkas), än som 

idag för fem högstadier. Detta gäller även studie- och yrkesvägledning m.fl. funktioner. 

Möjligheterna att samnyttja moderna, ändamålsenliga och stimulerande miljöer och lokaler för 

undervisning, lärande, kultur och idrott ökar betydligt.  
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Sjöparksskolans elevantal 

På Sjöparksskolan går det idag fler elever i f- 6 än i åk 7-9.  

Elevantalet i åk 7-9 är inklusive Mariaskolan och sameskolan från åk 7. 

 

Läsår  
 
 

F-6 
 

Sjöparken, 
inkl Maria, 
sameskolan 

Åk 7-9 

 
 

S:a 
F-9 

16/17 222 149 371 

17/18 231 173 404 

18/19 254 168 422 

19/20 282 167 449 

20/21 307 159 466 

Sjöparksskolans nuvarande elevantal f-6 och åk 7-9, feb 2015. 

 

Antal elever per läsår i åk 7-9 på Sjöparksskolan enligt förslaget  

Enligt förslaget kommer antalet elever i årskurs 7-9 på Sjöparksskolan att variera mellan ca 385- 415 

elever per läsår från läsåret 16/17 tom läsåret 20/21, om kommunens högstadieelever förutom 

Hakkas skolas och Malmens friskolas högstadieelever går på Sjöparksskolan. Detta innebär att antalet 

elever på skolan kommer att vara ungefär detsamma idag.  
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Läsår 
 

Elevantal 
Högstadiet exkl 
friskolan 

16/17 387 

17/18 412 

18/19 400 

19/20 414 

20/21 411 
G-e kommuns elevstatistik feb 2015 
 

Hakkas skola  
 

 
 

Hakkas skola ligger i byn Hakkas, 5 mil sydöst om Gällivare, 19 mil nordväst om Luleå. I byn finns ca 

400 invånare och livsmedelsbutik. Skolan har nära tillgång till badhus och naturområden.  

Skolbyggnaden ligger mitt i byn i anslutning till Bygdegården och badhuset. Skolan byggdes 1967 med 

en tillbyggnad under 80-talet och beräknas ha kapacitet för 225 elever totalt. I samma byggnad finns 

Folkets Hus, som skolan kan använda som samlingslokal samt förskola på nedre plan.  

Flera av de praktisk-estetiska specialsalarna är placerade i en egen byggnad intill, det s.k. B-huset. 

Förslag 

Att Hakkas skola fortsätter att vara en F- 9- skola, förutsatt att skolan kommer att ha ett tillräckligt 

stort elevunderlag och kan tillgodose utbildningskraven med legitimerade lärare samt ett varierat 

utbud av t.ex. elevens val.  

 

Att en översyn årligen görs av skolverksamheten i Hakkas vad gäller elevunderlag, ämnen och val, 

betyg, tjänsteunderlag, organisation, IKT, elevhälsa mm. Översynen kommer att redovisas i BUoK- 

nämnden för ställningstagande. 

 

Kommentar 

Utmaningen för Hakkas skola med ett litet elevunderlag, kommer att vara att kunna bedriva en bra 

skolverksamhet, som tillgodoser behovet av behöriga och legitimerade lärare som får undervisa och 

sätta betyg. Den nya lagstiftningen innebär att det kan bli svårt att rekrytera lärare till små skolor. Vi 

kan se en tydlig trend i Sverige att små skolor i tätortsnära landsbygd och glesbygd läggs ner, 

eftersom man har svårt att leva upp till kraven.   

  

Byggår 1967   

Bruksarea 3138 m² 

69 elever lå 2014/15 

Kapacitet för 225 elever 
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Samtidigt betyder det mycket för barn, ungdomar och föräldrar som bor på landsbygden att ha en 

förskola, skola och fritidshem i närområdet. Detta har varit utgångspunkten för förslaget att behålla 

nuvarande skolstruktur i Hakkas skola, så länge som det möjligt att tillgodose en bra kvalitet. 

 

Planeringsförutsättningar för Hakkas skola som f-9- skola 

Antalet elever på Hakkas skola kommer att variera mellan 65- 95 elever/ läsår mellan läsåret 16/17 

tom lå 20/21. Antalet elever på högstadiet kommer att variera mellan 16- 35 under samma period. 

Läsåret 16/17 kommer Hakkas skola att ha 92 elever från förskoleklass tom grundskolans årskurs nio. 

Till skolan kommer elever från Hakkas, Dokkas, Ullatti, Nattavaara, Yrttivaara, Sammakko, Satter, 

Leipojärvi, Palohuornas och Kattån.  

Eleverna kommer att delas upp i klasserna förskoleklass, 1-2, 3-4, 5-6, 7, 8, 9 (klass 8 och 9 läser en 

del ämnen gemensamt). 

Pedagogerna är organiserade i två arbetslag; årskurs F-6 och åk 7-9.  

Hakkas skolas elevantal 

Hakkas skolas elevantal f-6 och åk 7-9. Elevantalet i åk 7-9 är inklusive elever från Dokkas.  

 

Läsår  
 
 

           F-6 

Hakkas 
inkl 

Dokkas 
Åk 7-9 

 
 
 

F-9 

16/17 49 16 65 

17/18 52 25 77 

18/19 50 35 85 

19/20 59 35 94 

20/21 59 28 87 

 

Statistikuppgifter, feb 2015 
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Hedskolan  
 

    

Hedskolan som byggdes 1954 fick en tillbyggnad 1998. Skolan ligger inrymd bland villaområden i 

Gällivare tätort, med närhet till natur och skidspår. Det är gångavstånd till idrottshall på 

Sjöparksskolan och badhus. 

På skolan går idag ca 330 elever från förskoleklass tom grundskolans årskurs nio. Antalet elever i F-6 

är ungefär dubbelt så många som eleverna i åk 7-9. Hedskolan har två stycken fritidsavdelningar, 

Kristallen och Safiren.  Grundskolan är organiserad i tre arbetslag för årskurs 1-3, åk 4-6 och åk 7-9. 

På Hedskolan finns det 3 förberedelseklasser för låg-, mellan- och högstadium. I dessa klasser går det 

nyanlända invandrare, asylsökande elever samt från hösten 2014 även ensamkommande 

asylsökande elever.  Vad gäller ensamkommande asylsökande elever, så visar det på en ökning av 

dessa till Gällivare kommun.  

 

Skolan består av 5 byggnader:  

A-huset – Mellanstadiet, förberedelseklasser, högstadiet (en sal), expedition 

B-huset – idrottssal 

C-huset – aula, förskoleklass, fritidsavdelning Safiren 

D-huset – lågstadiet, förberedelseklass låg 

E-huset – högstadiet, fritidsavdelning Kristallen 

Matsalen finns på Hedgården och har 120 sittplatser 

Förslag 

Att Hedskolan övergår från att vara en F-9- skola till en F-6- skola för elever i Gällivare tätort. 

Att de elever som idag går i åk 7-9 på Hedskolan kommer att gå på Sjöparksskolan. 

Att Hedskolan kommer att ta emot ett större antal elever i Gällivare tätort i F-6. 

Att antalet fritidshemsplatser utökas. 

Att erforderliga lokalåtgärder vidtas (anpassning, renovering, ombyggnation och utbyggnad) 

 

 

 

Byggår 1954 
Utbyggnad 1998 
Bruksarea 6134 m² 
Kapacitet för 425 elever 
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Kommentar 

Enligt förslaget är det tänkt att Hedskolan ska bli en f- 6- skola för elever i Gällivare tätort. Eleverna 

som idag går åk 7-9 på Hedskolan, kommer i stället att gå på Sjöparksskolan.  

Förberedelseklasserna som idag finns på Hedskolan kommer att placeras på Sjöparksskolan för åk 7-9 

och på Tallbackaskolan för åk 1-6. 

Förändringarna innebär att det kommer att bli en stor utökning av antalet elever i förskoleklass tom 

årskurs 6 på Hedskolan, med ca 140- 200 elever lå 16/17 tom lå 20/21. Med elevutökningen kommer 

Hedskolan att bli en två- treparallellig F-6- skola.  

Även antalet fritidshemsbarn ökar och därmed behovet av fler fritidshemsavdelningar på området.  

För att klara av att utöka antalet elever är det nödvändigt att se över dagens lokalanvändning och att 

planera för att utöka lokalytan, vilket kan ske på olika sätt. 

Planeringsförutsättningar 

Hedskolan kommer att bli en två- treparallellig skola med ett elevunderlag som genererar många 

tjänster, vilket är positivt ur olika aspekter både för eleverna och lärarna.  

Totalt 178 barn i F-2 beräknas gå på Hedskolan läsåret 16/17 inklusive eleverna från Sjöparken. 

Merparten av dessa barn plus barn från åk 3 och 4 kommer att efterfråga plats på fritids. Därmed 

beräknas att ca 200 barn kommer att behöva plats på fritids.  

Idag finns två fritidsavdelningar på Hedskolan med ca 40 barn i varje grupp. Detta innebär att, utifrån 
nuvarande gruppstorlek skulle det behövas ytterligare minst två fritidsavdelningar. Det kan ske en 
förtätning i en av de nuvarande fritidslokalerna, Safiren. 
  
För personalen på fritids kan det innebära stora vinster då det gäller planeringsförutsättningar. 

Verksamheten blir mindre sårbar t.ex. vid sjukdom, då fast personal kan vikariera inom de olika 

avdelningarna. De kan också skapa utrymme för varandra då det gäller samplanering både med 

andra fritidspedagoger och med lärare. 

Läs mer om ”Konsekvenser för stora respektive små F- 6- skolor”, sid 37, 38. 

Hedskolans elevantal 

Hedskolans elevantal F-6 och åk 7-9, enligt statistik februari 2015.  
Elevantalet i åk 7-9 är inklusive elever från Puoltikasvaara.  

 

Läsår  
 
 

F-6 

Hedskolan 
inkl 

Puoltikasv. 
7-9 

 
 

S:a 
F-9 

16/17 173 85 258 

17/18 172 88 260 

18/19 165 96 261 

19/20 148 88 236 

20/21 144 91 235 
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Hedskolans elevantal som F-6- skola, enligt förslaget 

 

Beräkningen är gjord på elevunderlag för läsåret 16/17 tom 20/21 och inkluderar eleverna från både 

Hedskolan och Sjöparksskolans F-6. 

 

Läsår Elevantal F-6 

16/17 395 

17/18 403 

18/19 419 

19/20 430 

20/21 451 
G-e kommuns elevstatistik feb 2015 

 

Tallbackaskolan 
 

  
  

Tallbackaskolan ligger på Mellanområdet mellan Malmberget och Gällivare med närhet till natur och 

skidspår. 

Skolan som byggdes 1979 är planerad för cirka 425 elever. I och med att skolan utökades med 

ytterligare en byggnad 2013, har skolans kapacitet ökat ytterligare.   

Skolan beststår av 3 byggnader:  

 Storskolan – Förskoleklass, fritidshem samt årskurs 1-5. Matsal och expedition.  

 Paviljongen – Bibliotek, uppehållsrum samt årskurs 6-9.  

 Vita Huset - Ateljé, textilsal och en aula där musikundervisningen sker.  
Matsalen har 140 sittplatser. En ombyggnation är planerad 2016 och efter den kommer matsalen att 

ha cirka 170 sittplatser.  

  

Byggår 1979 
Bruksarea 5784 m² 
Kapacitet för 425 elever 
 

 

 

 



31 

 

Förslag  

Att Tallbackaskolan övergår från att vara en F-9- skola till en F- 6- skola. 

Att de elever som idag går på Tallbackaskolans högstadium kommer att gå på Sjöparksskolan. 

Att elever i förberedelseklasserna i åk 1-6, kommer att placeras på Tallbackaskolan.  

Att erforderliga lokalåtgärder vidtas (uderhåll och anpassning). 

Kommentar 

Förslaget innebär att Tallbackaskolans elever i åk 7-9 kommer att gå på Sjöparksskolan. Med 

förslaget minskar elevunderlaget på skolan med ca 100- 140 elever i åk 7-9. Tallbackaskolans 

elevunderlag i nuvarande åk 7-9 är ungefär en tredjedel av antalet elever i åk F-6.  

Tallbackaskolan kommer att ha kapacitet att ta emot fler elever i F-6 än de som finns i 

upptagningsområdet.  

Om en renovering av Paviljongen görs finns goda möjligheter att göra Tallbackaskolan till en två- eller 

delvis treparallellig F-6 skola. Det finns förskolor i området och en nybyggd förskola planeras i 

närheten. Villaområdena i närheten står inför en förväntad generationsväxling och barnantalet kan 

komma att öka i området.  

Planeringsförutsättningar 

Tallbackaskolans elevunderlag räcker till en relativt god personalstyrka. Klasserna blir tvåparallelliga 

hela vägen, vilket betyder att det finns gott om kollegor att föra pedagogiska samtal med. Lärarna 

kan organiseras i arbetslagen 1-3 samt 4-6. Det finns möjlighet att arbeta som ämneslärare i årskurs 

4-6.  Elevunderlaget är tillräckligt för att ge utrymme för 3 specialpedagoger, vilket resulterar i cirka 

100 elever per specialpedagog.  

Det blir ingen utökad kostnad för F-6 genom att inte ha ett högstadium på skolan. 

Däremot kommer det bli svårare att hitta praktiskt estetiska lärare, då skolan inte kan erbjuda 

heltidstjänster för dessa lärare.   

Tallbackaskolans elevantal 

Tallbackaskolans nuvarande f-6 och åk 7-9, enligt statistik feb 2015. 

 

 
Läsår 

 
       F-6 

     
 Åk 7-9 

 
S:a  F-9 

16/17 318 102 420 

17/18 315 113 428 

18/19 336 122 458 

19/20 337 137 474 

20/21 339 136 475 
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Tallbackaskolans elevantal som F-6 skola 

Läsår Elevantal F-6 

16/17 318 

17/18 315 

18/19 336 

19/20 337 

20/21 339 

 

Myranskolan 
 

 

    

Myranskolan ligger i Koskullskulle ca 10 km från Gällivare och ca 6 km från östra Malmberget med 

närhet till skog, natur och skidspår. Skolan är även ett allaktivitetshus efter kl. 17.00. 

Skolan som byggdes 1986, är planerad för cirka 150 elever. En tillbyggnad för högstadium tillkom 

1995, då skolans kapacitet ökade till cirka 225 elever.  

Skolan beststår av 2 byggnader sammanlänkade med en korridor:  

Byggår 1986 – Förskoleklass, fritidshem samt årskurs 1-6. 

Matsal, aula, musiksal, idrottsal, personalrum. 

Byggår 1995 – Årskurs 7-9. Specialsalar (textilslöjd, träslöjd, metallslöjd, matematik/No, No lab, So, 

språk, hem och konsumentkunskap, specialpedagog) bibliotek, uppehållsrum samt expedition.   

Matsalen har idag 90 sittplatser men det ryms 120. 

Förslag 

Att Myranskolan övergår från en F- 9- skola till en F- 6- skola. 

 

Att de elever som idag går åk 7-9 på Myranskolan i stället kommer att gå på Sjöparksskolan. 

 

Byggår 1986,  
tillbyggnad 1995 
Bruksarea  2584 m² 
Kapacitet för 225 elever 
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Att eleverna som idag går från Nya Malmstaskolan till Myranskolan i åk 7-9 kommer att gå på  

Sjöparksskolan i åk 7-9. 

Att elever från Tjautjas skola som idag går på Myranskolan från åk 4 tom åk 9, kommer att gå på 

Sjöparksskolan i åk 7-9. 

Att erforderliga lokalåtgärder vidtas (anpassning, renovering o avyttring pga överskott). 

Planeringsförutsättningar 

Med förslaget minskar elevunderlaget på Myranskolan i åk 7-9 med ca 65- 85 elever/läsår (16/17-

20/21), eftersom högstadieeleverna kommer att gå på Sjöparksskolan.  

Med ett elevunderlag på ca 100 elever kommer skolan att kunna fortsätta att vara enparallellig skola.  

Lärarna organiseras i ett arbetslag åk 1- 6, bestående av 6 lärare. De praktiskt estetiska lärarna får 

mindre sysselsättningsgrad på Myranskolan än idag. Lärarna kommer att behöva tjänstgöra på flera 

andra skolor, vilket försvårar samarbetet och utvecklingsarbetet. Det blir inte lika lätt att planera 

ämnesövergripande arbete.  

Myranskolan kommer att ha kapacitet att ta emot fler elever i F-6, än de som finns i 

upptagningsområdet. 

Myranskolans elevantal 

Myranskolans elevantal f-6 och åk 7-9, enligt statistik feb 2015. Elevantalet är inklusive Tjautjas 
skolas elever från åk 4 och Malmstaskolans elever från åk 7. 

Läsår  
 
 

F-6 

Myranskolan 
inkl 

Malmstaskolan 
Åk 7-9 

 
 
 

F-9 

16/17 92 66 
 

158 

17/18 92 77 169 

18/19 94 75 169 

19/20 99 82 181 

20/21 98 85 183 

 

Myranskolans elevantal som F- 6- skola 

 

Läsår Elevantal F-6 

16/17 92 

 17/18 92 

18/19 94 

19/20 99 

20/21 98 

 

G-e kommuns elevstatistik feb 2015 
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Mariaskolan  
 

 

Mariaskolan ligger i centrala Gällivare med närhet till badhus och bibliotek. 

På skolan går cirka 150 elever från förskoleklass till och med årskurs 6. 

Skolan är organiserad i tre arbetslag: Fritispedagoger/förskollärare, åk 1-3 och åk 4-6. 

Det finns ett fritidshem på Mariaskolan med 70-80 inskrivna barn från 6 till 11 år.  

Förslag 

 Att Mariaskolan som ligger i centrala Gällivare tar emot ett mindre antal elever från Gällivare tätort 

till förskoleklassen. En fördelning av antalet sexåringar i Gällivare tätort sker årligen mellan berörda 

skolor. 

Planeringsförutsättningar 

Mariaskolan har sällan klasser under 20 elever, oavsett hur många 6-åringar som tillhör just det 

området. Läsåret 2016/2017 är det 70 st 6-åringar i Gällivare tätort, som kan fördelas med en grupp 

på Mariaskolan och två grupper på Hedskolan. Max antal elever som Mariaskolan kan ta emot per 

klass är 24. Se bilaga, Elevntal. 

Grundsärskolan 

Gällivare kommun har en grundsärskola och inriktningen träningsskola för årskurs 1- 9, med 13 
elever läsåret 2014/15. Grundsärskolan och träningsskolan är lokalintegrerade i Sjöparksskolan. 
Eleverna är fördelade på fyra klasser. Två av klasserna läser ämnen och två av klasserna läser med 
inriktning mot träningsskolans ämnesområden.  

Grundsärskolans och träningsskolans uppdrag  

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en anpassad utbildning, som ger kunskaper 

och värden och utvecklar elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att 

den bidrar till personlig utveckling, förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för 

fortsatt utbildning. 

Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt 

deltagande i samhällslivet. 

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som benämns träningsskola. Träningsskolan är 

avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. 

Eleverna har rätt till ett tionde, frivilligt skolår för att bredda eller fördjupa sina kunskaper. 

Grundsärskolans kursplaner omfattar tretton ämnen: bild, engelska, hem- och konsumentkunskap, 

idrott och hälsa, matematik, modersmål, musik, naturorienterande ämnen, samhällsorienterande 

ämnen, slöjd, svenska, svenska som andra språk och teknik. 

Byggår 1971 

Bruksarea 2590 m² 

155 elever lå 2016/2017  
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Inriktningen träningsskolans kursplaner omfattar fem ämnesområden: estetisk verksamhet, 

kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. 

Planeringsförutsättningar 

För att tillgodose elevernas behov av en för individen anpassad utbildning, är det extra viktigt att 

vara lyhörd för vad föräldrar och FUB- föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning 

har för synpunkter, tankar och idéer om hur verksamheten ska utformas och lokaliseras. Därför har 

styrgruppen, rektor för särskolan, förvaltningschef och projektledaren träffat föräldrar för ett 

inledande samtal.  Föräldrarna betonar vikten av att grundsärskolan är lokaliserad centralt i Gällivare, 

för att underlätta aktiviteter och kontakter med det omgivande samhället. Det finns behov av 

ytterligare samrådsmöten, för att komma fram till en lämplig lösning som är bra för elevernas  

utveckling och lärande. Frågor att ta ställning till kommer bl.a. att vara hur lärmiljön ska utformas, 

synen på inkludering, åldersadekvat utbildning, kommunikationer och fritidshemsverksamheten.  

  

Förslag 

Att Barn- utbildning- och kulturförvaltningens ledning genom samrådsmöten med föräldrar och FUB , 

kommer fram till en lämplig organisering och lokalisering av Gällivare kommuns grundsärskola och 

inriktningen träningsskola.  

Att erforderliga lokalåtgärder vidtas (anpassning) 

Att beslut om placering sker i BUoK- nämnden. 

 

Elevhälsa 
Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. 

Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande och ska stödja elevernas utveckling mot 

utbildningens mål. Insatserna ska utgå från ett barnperspektiv i enlighet med FN:s Barnkonvention. 

Elevhälsan är idag verksam på 13 skolenheter i grundskola och gymnasieskola. Utöver centrala 

Elevhälsan, så fördelas 18,5 resursgruppstjänster till skolenheterna, vilka budgeteras på varje enhet. 

 I resursgrupperna ingår resurslärare, resurspedagoger och socialpedagoger. Tjänsterna är inrättade 

för att möta specifika behov i verksamheterna. Rektorer och elevhälsans verksamhetschef 

organiserar och fördelar dessa tjänster gemensamt. 

Inför varje läsår organiserar och fördelar elevhälsan skolsköterskeresursen, utifrån antal enheter och 

hur man mest effektivt och med god kvalitet utövar det lagstadgade uppdraget. 

Skolenheterna har lokala elevhälsoteam med specialpedagoger/ speciallärare, där även skolsköterska 

och kurator ingår från centrala elevhälsan.   

Fördelning av skolskötersketjänster på skolor lå 2014/15: 

1,0 ssk Sjöparksskolan och Mariaskolan, samt medicinskt ledningsansvarig MLA. 

1,0 ssk Hedskolan, Myranskolan och Tjautjasjaure, samt PMO administratör. 

1,0 ssk Tallbackaskolan, Nya Malmstaskolan, Dokkas och Puoltikasvaara 

1,0 ssk Välkommaskolan, Hakkas, Malmens friskola och Sameskolan. 

 
Skolkuratorer lå 2014/15 
1,0 kurator Välkommaskolan 
3,25 kurator övriga enheter och arbetsområden.  
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Förslag 

Att Elevhälsan utökas med 2 skolskötersketjänster 

Att Elevhälsan utökas med 1,25 kurator 

Att Elevhälsan utökas med 1,0 resurspedagog  

Kommentar 

Dagens bemanning av skolsköterskor ger endast utrymme att genomföra det lagstadgade 

elevhälsoarbetet. Det finns inget utrymme för förebyggande arbete och ytterst sällan har 

skolsköterskorna möjlighet till öppen mottagning. Vid vaccination måste bemanningen alltid stärkas 

upp.  

 

Förslaget för ny skolstruktur innebär en ökning med 2 skolskötersketjänster samt 1,25 skolkurator.  

För de yngre åldrarna innebär ökningen av skolsköterskor och kuratorer en förbättrad elevhälsa. 

Skolsköterskan kommer att kunna vara ute på skolorna fler dagar än tidigare, samt kunna ha större 

utrymme för öppen mottagning. Kuratorerna på den centrala elevhälsan kommer genom den stärkta 

bemanningen att kunna nå ut till fler elever. Det kommer även att finnas utrymme till ett 

förebyggande elevhälsoarbete.  

Planeringsförutsättningar 

För att kunna erbjuda det lagstadgade elevhälsoarbetet, samt skapa utrymme för öppen mottagning 

placeras 1,5 skolsköterska på den nya högstadieskolan. Eleverna har då möjlighet att göra spontana 

och egenvalda besök till skolsköterskan, utöver de ordinarie hälsobesöken. Även 1,5 kuratortjänst 

placeras på högstadieskolan, vilket ger utrymme för både förebyggande psykosocialt arbete och 

”drop-in” besök. På en högstadieskola blir det viktigt att initialt arbeta med värdegrund, 

kränkningar/diskriminering, mångfald, trygghet och studiero, samtidigt som skolkurator ges 

möjlighet att arbeta individuellt och elevnära. 

 

Fördelning av skolskötersketjänster och skolkuratorer på skolor enligt förslaget: 
Välkommaskolan och Malmens friskola: 1,5 skolsköterska 
   1,0 skolkurator 
Högstadium:   1,5 skolsköterska 
   1,5 skolkurator 
Övriga 10 enheter:  3,0 skolsköterska 
   3,0 skolkurator 
 

Effekter för tjänsteplaneringen 
Tjänsteplaneringen för läsåret 2015/16 är beräknad utifrån nuvarande skolstruktur och antalet elever 

per skola och årskurs, enligt Gällivare kommuns resursberäkningssmodell för skolan. 

Tjänsteplaneringen för lå 16/17 är beräknad utifrånförslaget med en förändrad skolstruktur. 

Förslaget innebär att med den sammanhållna högstadiestruktur som skapas, frigörs flera tjänster. 

Dessa tjänster kan då användas till att göra en förstärkning inom grundskolan som helhet. 

I tjänsteplaneringsförslaget för lå 16/17 har därför en förstärkning gjorts med ytterligare 2 SVA-

lärare, 1 ytterligare resurspedagog, 2 ytterligare skolsköterskor och 1,25 ytterligare skolkurator . 

Dessutom görs en förstärkning av 0,59 lärartjänst för att klara elevernas garanterade 
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undervisningstid och en förstärkning av 1,34 fsk/fp- tjänster, för att klara av öppning och stängning 

på små skolor. 

Förutom att dessa förstärkningar kan göras enligt förslaget  finns fortfarande 3,84 tjänster kvar att 

t.ex. satsa på ökat specialpedagogiskt stöd mot de lägre åldrarna.  

Tjänst Lå 2015/16 Förslag Lå 2016/17 

Inkl. förstärkning 

Lärare 122,96 112,87 

SVA-Lärare 2,0 4,0 

Fsk/FP 36,5 36,5 

Resurspedagoger 19,75 20,75 

Skolsköterskor 4 6 

Kuratorer 4,25 5,5 

S:a 189,46 185,62 

  +3,84 

 

Följande föstärkning av tjänster föreslås inför  läsåret 16/17 

Lärartjänst på Myranskolan  för att klara elevernas garanterade undervisningstid, 0,59. 

Fsk/fp- tjänster för att klara av öppning och stängning på små skolor, Myranskolan (0,34) och Nya 
Malmstaskolan (1,0).  

Resurspedagog på Sjöparksskolan , 1,0 

SVA- lärare åk 1-6 och åk 7-9 (svenska som andraspråk), 2,0 

Skolsköterskor , 2,0 

Skolkurator, 1,25 

 

Konsekvenser för stora och små F-6- skolor 

Komunens F-6 skolor kommer enligt förslaget att variera i storlek. Hedskolan och Tallbackaskolan 

kommer att vara de största  F-6- skolorna med cirka 300 och 400 elever. De övriga skolorna kommer 

att ha mellan 18 och 150 elever. En större F-6 skola kan ha två eller treparallelliga klasser. Detta ger 

utrymme för samarbete, sambedömning och kollegialt lärande mellan lärare. De större skolorna kan 

även bemanna med fler specialpedagoger/speciallärare. Det finns större möjlighet för Elevens val 
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bland de praktiskt estetiska ämnena. Fritidshemmens personal har, i en större skola, mer frihet att 

forma verksamheten efter elevernas behov. Det finns större möjliget för samarbete och 

samplanering.  

En mindre F-6 skola kan erbjuda mindre klasser och större möjligheter att skapa olika sorters 

lärmiljöer i klassrummen, då elevantalet inte är så stort. Lärarens möjligheter att göra anpassningar i 

undervisningen och för individen är större, med ett mindre antal elever. Eleverna kan lättare lära 

känna varandra och tryggheten ökar. Det kan bli ett trivsamt klimat där ”alla känner alla”. Det finns 

dock ett mycket litet och i de minsta skolorna inget  utrymme för övriga tjänster, så som 

specialpedagoger och speciallärare. De praktiskt estetiska lärarnas tjänster kommer att delas med 

flera andra skolor.  

 

Skolskjuts  
 

 

 

Med begreppet skolskjuts avses resor mellan anvisad på- och avstigningsplats i hemmets  

närhet och av kommunen anvisad eller beviljad skola. Skolskjuts omfattar elever i grundskola, 

grundsärskola och gymnasiesärskolan. Skolskjuts omfattar inte förskola, pedagogisk omsorg, 

förskoleklass, fritidshem och gymnasieskola.  

Idag har flera skolor i tätorten högstadium, vilket försvårar samordningen av skolskjutsar både inom 
tätorten, men också för resor till och från landsbygden. Orsaken till försvåringen är att alla skolar har 
olika start och sluttider, samtidigt som väntetiderna på skolan begränsas till max 5 timmar per 
vecka enligt tidigare politiskt beslut (riktlinjer skolskjuts). 
  
Idag finns förutom taxi transport till skolorna även ett flertal busslinjer som besörjer elevernas resor 
till och från skolan. 

 

  



39 

 

Busslinjer  
Följande busslinjer finns: 

Linje 420  Vettasjärvi-Nilivaara-Gällivare 
Linje 422  Nattavaara-Gällivare 
Linje 423  Ullatti-Hakkas 
Linje 424  Malmberget-Dokkas-Hakkas 
Linje 425  Sarvisvaara-Nattavaara-Hakkas 
Linje 52  Kiruna- Svappavaara- Gällivare 
Linje  Tjautjas –Koskullskulle Gällivare 
Linje 1,2  Koskullskulle- Malmberget-Gällivare 
Linje 3  Malmberget-Gällivare 
 
Linjer 423,424 och 425 ser till att elever som går i årskurs 1-9 kommer till Hakkas skola.  

Linje 52 tar eleverna från Skaulo området till Gällivare centrum, där eleverna kan gå till 

Sjöparksskolan och de elever som valt Tallbackaskolan får byta till Taxi för att hinna till skolan i tid. 

Övriga linjer ombesörjer resorna inom tätorten.  

Tjautjaslinjen går Koskullskulle och mellanvägen till Sjöparksskolan och Hedskolan med elever som 

valt skolorna i Gällivare. 

Restider på linjerna 
 Koskullskulle  - Gällivare ca 32 min 

 Malmberget  - Gällivare  ca 18 min 

 Tjautjas - Koskullskulle- Sjöparksskolan ca 27/20 min totalttid 50 min 

 Nilivaara – EMMA Dokkas - Sjöparksskolan 35/40 1 tim 15min 

 Nattavaara - Gällivare ca 55 min 

 Ullatti – Hakkas ca 25 min 

 Malmberget –Dokkas-Hakkas  ca 55/30  totalt  1 tim 25 min 

 Sarvisvaara - Nattavaara - Hakkas ca 30/50 totalt 1 tim 20 min 

 Hakkas-  Sjöparksskolan  ca  45 min 

Förslag 

Att genomföra vissa tidtabellsjusteringar avseende avgångstider och ankomsttider.  

Att ordna med förstärkningstrafik från Malmberget till Gällivare under skolstart och slut, dvs fler 

bussar på morgon och eventuellt eftermiddag. 

Att eventuellt utöka med en tur till Koskulleskulle via mellanvägen (Tjautjas). 

Att ingen förändring sker med skolskjutsen till Hakkas skola. 

 
Kommentar 
För att kunna optimera skolskjutsresorna behövs en samordning av skolornas start- och sluttider. 

Detta uppnår man bland annat genom att flytta högstadieelever till en skola inom tätorten.  

Tidtabellsjusteringar som måste göras avseende avgångstider och ankomsttider, får inga ekonomiska 

konsekvenser. 

Fler turer innebär en kostnad på ca 18 kr/km med befintligt antal bussar. 
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Lokaler 

Bra, funktionella och väl anpassade lokaler är en förutsättning för att kunna bedriva en god 

pedagogisk verksamhet i förskolor och skolor. Hur lokalerna är utformade har en stor betydelse och 

inverkan på aktiviteter, lek och lärande.  

Både inne- och utemiljön har inflytande på alla som dagligen vistas i verksamheterna och kan vara till 
en stor inspirationskälla och glädje för pedagoger, barn/elever, föräldrar, rektor och övrig personal. 
Den påverkar människors sätt att vara, lära, mötas, kommunicera, röra sig, leka med mera.  

När ett beslut är fattat om vilken grundskolestruktur Gällivare kommun kommer att satsa på, vidtar 
ett planerings- och projekteringsarbete för att verkställa beslutet. 

Remissunderlagets avsnitt om lokaler ger grundläggande fakta med statistik. I bilaga 1 ”Beskrivning 

av skolornas lokaler”, finns en sammanställning av rektorernas beskrivningar av lokaler och utemiljö 

på de skolor som berörs av strukturförändringen. 

 

 Följande tabeller är en sammanställning av lokalernas bruksarea, d.v.s. den area som förskolorna 

och skolorna använder i sin dagliga verksamhet, total hyreskostnad samt hyra per m², byggår, 

investeringar, specialsalar och lokalbeläggning.  

Statistik förskolans lokaler 
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Statistik grundskolans lokaler 

 

 

Specialsalar i grundskolor 
För att kunna bedriva en god undervisning enligt läroplaner och kursplaner, är tillgången till väl 

rustade specialsalar i ämnen som idrott och hälsa, slöjd, hem- och konsumentkunskap samt de 

naturorienterade ämnena en förutsättning. 

 

Landsbygd Musik Matsal Bibliotek Slöjdsalar Hemkunskap 

Dokkas - - - - - 

Hakkas Hus B bottenplan Annan plats Hus A plan 1 
Hus A(tillb.) 
Hus B 

Hus B 
Bottenplan 

Puoltikasvaara Huvudbyggnad Huvudbyggnad Huvudbyggnad Huvudbyggnad Huvudbyggnad 

Tjautjas F-3 - - - - - 

            

Tätort           

Hedskolan Hus A plan 1 Hedgården Hus E plan 2,3 Hus E plan 1 Hus E plan 3 

Hedgården matsal - Ja - - - 

Mariaskolan Huvudbyggnad Laestadiankapellet - Tillbyggnad - 

Laestadiankapellet - Ja - - - 

Myranskolan - Annan plats Del B (210) Del B+C Del C plan 1 

Nya 
Malmstaskolan - 22A 74 A 20+39 - 

Sjöparksskolan Hus E Hus E Hus A Hus C Hus C 

Tallbackaskolan 
Östra 
delen+tillbyggnad Västra delen Östra delen Västra delen Västra delen 
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Lokalbeläggning 
Gällivare kommun har under ett antal år haft ett vikande elevunderlag inom grundskolan. 

Utmaningen för kommunen är att kunna anpassa och utforma grundskolans lokaler efter 

verksamhetens skiftande behov avseende volymer och ändamålsenliga lokaler för en modern 

pedagogik.  

Följande tabell är en sammanställning av grundskolornas lokalytor och hur stor del som används i 

undervisningen. Några grundskolor har en mycket hög beläggning, medan ett antal skolor 

har en mycket låg eller låg beläggning. Sammanställningen av lokalytor är gjord hösten 2014.  

Bruksarea  Den area skolorna använder i sin dagliga verksamhet. 
 
Kapacitet Anger hur många elever skolan totalt sett rymmer. Utrymmet är beräknat till  

14 m²/elev. Uppgifterna tagna ur RAPPORT Övergripande lokalöversyn i 

Gällivare kommun, 2010-03-17. 

Nyttjande Antal elever som går på skolan lå 14/15, enligt kommunens statistik för antal 

elever per skolenhet feb 2015. 

m²/elev Faktiskt antal m²/elev och skola feb 2015. 

Beläggning   Antal elever som går på skolan feb 2015, dividerat med skolans kapacitet.  

 

 Bruksarea   
m2 

Kapacitet- 
Utrymme för 
antal elever1 

Nyttjande-  
Antal elever 
Lå 14/15 

m²/ elev 
 
Lå 14/15 

Beläggning 
% 

Dokkas f-6 890 65 (14 m²) 28 32 43 

Hakkas f-9 3138 225 (14 m²) 71 44 31 

Hedskolan f-9 4681 300 (14 m²) 299 16 100 

Nya Malmsta- 
Skolan f- 6 

1973 140 (14 m²) 84 23 60 

Mariaskolan f- 6 2800 185 (14 m²) 144 18 78 

Myranskolan f-9 2584 225 (11,5 m²) 143 18 64 

Puoltikasvaara f- 6 1100 80 (14 m²) 29 38 36 

Sjöparksskolan f-9 7225 520 (14 m²) 323 22 62 

Tallbacka f-9 5782 425 (12 m²) 412 14 97 

Tjautjas f-3* 251 - 18 14 - 

 

*Tjautjasskolan är i en byggnad som är ett gammalt bönehus som kommunen hyr.  

                                                           
1 RAPPORT Övergripande lokalöversyn i Gällivare kommun, 2010-03-17 
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Verksamhetsidé- tankemodell 
För att lyckas med en strukturförändring, är det en förutsättning att den går hand i hand med en 

kulturförändring. Därför har det under arbetet med skolstrukturutredningen, varit viktigt att även ha 

tankar och idéer om vad som ska känneteckna bra skolor i Gällivare kommun.  

Med Barn-, Utbildning- och Kulturnämndens mål för verksamheten, olika framgångsfaktorer enligt 

forskningen, synpunkter, tankar och idéer som framförts vid olika seminarier och dialogmöten, har 

följande verksamhetsidé vuxit fram. Verksamhetsidén är en tankemodell som kan stimulera till det 

fortsatta arbetet med att utveckla skolan i Gällivare. 

 Barn- utbildning- och kulturnämndens mål 

 Alla elever ska nå kunskapskraven 
 Alla ska lyckas i klassrummet 
 Alla ska vara inkluderade  

 

IKT står för informations- och kommunikationsteknologi 
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Förkortningar 

BUoK Barn-, utbildning och kultur 

F Förskoleklass 

FAS Facklig samverkan 

FC Förvaltningschef 

Fsk Förskola 

FUB Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning 

Grsk Grundskola 

IKT Informations- och kommunikationsteknologi 

 

KF Kommunfullmäktige 

KS Kommunstyrelsen 

Lgr 11 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

Lå Läsår 

MLA Medicinskt ledningsansvar 

SVA Svenska som andraspråk 

Åk Årskurs 
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Bilaga 1 Beskrivning av skolornas lokaler  

Sjöparksskolan 
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Skolan består idag av fyra byggnader, nämligen A och B- huset som är den största byggnaden. I C- 

huset finns hk, slöjd och tekniksal, i D-huset matsal, aula och musiksal och i E -huset finns 

idrottshallen.  

På skolan finns lokaler för idrott, musik, slöjd, hemkunskap och för laborationer i naturorienterade 

ämnen samt aula, matsal, skolbibliotek, uppehållsrum, lärararbetsplatser och en administrationsdel.  

Grundskolans SYV har sin arbetsplats på Sjöparksskolan. Det finns många grupprum på skolan. 

Träningsskolan och särskolan har lokaler med egen ingång.  
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Åk 1,2,3, förskoleklass och fritidshem, trä, textil och hk är i en egen byggnad. Salarna för träslöjd, 

textil, teknik, hk och bild är bra och välrustade. Fritidshem o klassrum för åk 3 ligger i anslutning till 

varandra med stora, fina och ljusa lokaler. Förskoleklassen har mycket fina lokaler för olika ändamål. 

Stora, ljusa, med vatten. 

Matsalen renoverades 2013 och har nya bord o stolar. Lunchtiderna är mellan 10.30- 12.30. 

16 klasser äter. 

Aulan är mycket stor och nyttjas inte många timmar/år. Akustiken är dålig. 

Musiksalen är den sämsta lokalen. Ej lämpliga väggar, ej ljudisolerat. 

Idrottshallen används av skolan mellan 8-16.30. Skolan ansvarar till 17.00. 

Antal klassrum/grupprum för undervisning på skolan lå 2014/15: 

Klassrum 14 st för åk 4-9, 4 st för åk 1-3 i en annan byggnad  

Små grupprum 11 st (åk 4-9: 4st, åk 1-3. Fritidslokal kan nyttjas fram till 13.20) 

 

Specialsalar lå 2014/15    

Datasal med 10 datorer för åk 4-9/Lab.sal /Hk/ Bild/ Slöjd TM i annan byggnad/Slöjd TX i annan 

byggnad/Musik i annan byggnad/Bibliotek /Aula i annan byggnad/ 

Matsal i annan byggnad 

Skolan har tillgång till följande lokaler utanför skolområdet: 

Badhus  

Utemiljö 

Idag finns det en lekplats med gungor och klätterställningar. Sjöparken finns i direkt anslutning till 

skolgården, där det finns gångstigar runt en liten tjärn. 

Tennisplan och basketkorgar finns på baksidan av idrottshallen när det är snöfritt. Denna vinter ska vi 

få en isplan. Stor fotbollsplan finns på västra sidan av skolan. 

 

Kommentar 

Allmänt ger många av skollokalerna ett positivt intryck med stora, ljusa och öppna ytor. Ytorna är väl 

tilltagna och korridorerna är breda. Lärararbetsplatserna är mycket bra med stora ytor. Det finns 

många grupprum.  

Skolan är i behov av en uppfräschning och för närvarande nyttjas inte alla ytor maximalt.  

För att anpassa skolan till en högstadieskola krävs ett antal åtgärder, eftersom den största delen av 

skolan är anpassad för elever i förskoleklass tom åk 6.  

Planeringen av utemiljön bör ske med stort inflytande av eleverna. 
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Klassrum/grupprum för undervisning på Hakkas skola: 

Klassrum 10 st (åk F-6: 5 st, åk 7-9: 5 st) 

Grupprum 4 st  

Skolan har tillgång till följande specialsalar på skolområdet: 

Data /Lab.sal /Hk /Bild /Slöjd TM //Slöjd TX /Musik /Bibliotek /Aula (Folkets Hus)/Matsal / 

Fritidslokaler 2 st (tillgång till dessa för undervisning fram till 13.30)/Badhus /Gymnastiksal/ 

Bygdegård med bagarstuga och festsal 

Utemiljö 

Två lekplatser med gungor och klätterställningar. Barnen leker mycket i den omkringliggande skogen 

och på vintern åker de pulka i omgivningarnas naturliga backar. De äldre eleverna rör sig i korridoren, 

elevfiket och på skolgården på rasterna. Skidspår och isbana finns på skolområdet. 

Kommentar 

Hakkas skola har stora utrymmen i förhållande till elevantalet, vilket underlättar när det gäller att 

bedriva undervisning i enlighet med Lgr11. Lokaler kan avyttras till annan verksamhet. 

 

Hedskolan 
 
Hedskolan består av fem byggnader.  
 

Hus A 
Är den ursprungliga skolan och här finns idag hemrum (8 stycken) för mellanstadiet samt för 
förberedelseklass, lektionssalar för högstadiet, musiksal samt expeditionen. 
Hus B 
Idrottsal. En mindre idrottssal och två små omklädningsrum under denna.  
Hus C 
Här finns idag förskoleklass, fritidsavdelning Safiren samt aulan. 
Hus D 
Lågstadiet samt förberedelseklass låg (4 klassrum totalt). Här finns också mindre grupprum 
som används som läsrum, grupprum, arbetsrum samt för specialpedagogiskt stöd. 
Hus E 
Personalrum, arbetsrums, lektionssalar (4 stycken), trä- och textilslöjd, resurssal, bildsal, 
fritidsavdelning Kristallen samt skolsköterskans expedition.  
 
Skolan har tillgång till följande specialsalar på skolområdet: 
Ma/No/Data (åk 1-6) /Lab.sal (åk 7-9) /Hk/ Bild/ Slöjd TM/ Slöjd TX/ Aula/Musiksal /Idrottssal 
 
Skolan har tillgång till följande lokaler utanför skolområdet: 

Badhus Gällivare 

Idrottssal Sjöparken (används för högstadiets elever i nuläget) 
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Utemiljö 

På Hedskolans skolgård finns tre skogsområden, ett större och två mindre. Dessa används både för 

pedagogiska ändamål samt för lek.  

Två lekplatser, en nyare med gungor, rutschbana etc. och en äldre med bl.a. klätterställning. Det finns 

basketkorgar som tyvärr inte används pga bristfälligt underhåll. Fotbollsplan finns men mål saknas. 

Barnen leker mycket i den omkringliggande skogen och på vintern åker de pulka i omgivningarnas 

naturliga backar. 

De äldre eleverna rör sig i närheten av ”sin” skolbyggnad på raster och håltimmar, då de ej befinner sig 

i ”uppehållsrummet” – en yta som i nuläget är mer i form av en korridor med en öppen yta.  

Promenadstigar/skidspår finns i anslutning till skolområdet.  

 
Kommentar 

Underhåll och renovering av Hedskolans lokaler är eftersatt i hus A, B, C och D (dvs alla de ”gamla” 

delarna). Idrottsalen är mycket eftersatt i underhåll och har inte kapacitet för fler elever. Speciellt 

eftersom ytorna för omklädning och duschning är så begränsade. 

Aulan har problem med fukt och denna yta används bara för kortare samlingar.  
Väggar, ventilation och golv behöver ses över.  
För att öka känslan av enhet på skolan bör en uppfräschning ske av lokaler. Om Hedskolans 
högstadium förflyttas till Sjöparken blir konsekvensen att många specialsalar minskar sin beläggning 
(hemkunskap, slöjd, musik, NO-lab) men antal klassrum som i nuläget kan användas som 
hemklassrum för yngre elever är bara 7 stycken till antalet.  
 
För att inrymma en två-treparallellig F-6 skola med förberedelseklasser för låg- och mellanstadiet 
måste antalet klassrum på Hedskolan utökas. NO-labsalen kan med relativt enkla medel göras om till 
klassrum medan de andra specialsalarna behövs (slöjdsal, bildsal, hemkunskapssal etc.). Att utöka 
skolan med ännu en byggnad är ett alternativ som bör beaktas. Denna byggnad skulle kunna placeras 
i träddungen mittemot den ursprungliga skolan. Matsalen på Hedgården som används idag har inte 
kapacitet att ta emot detta elevantal. En ny matsal eller ev. komplettering av ytterligare en matsal är 
en nödvändighet. Hedskolan saknar i nuläget ett bibliotek och detta bör också beaktas, då behovet 
av ett sådant är mycket stort.  
 
För att inrymma Sjöparkens F-6 elever saknas läsåret 16/17; 
1 klassrum 
4 ytor för fritids 
2 ytor för förskoleklass 
Kapacitet i matsal samt idrottssal 
 

Utemiljön behöver ses över och många saker behöver renoveras eller bytas ut. Uppehållsrummet för 

högstadiet är idag undermåligt och denna yta bör byggas om för att bättre passa behoven för en F-6 

skola.  
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Tillbyggnad 
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Tallbackaskolan 
Skolan består av 3 byggnader, Storskolan, Paviljongen och Vita Huset. 

I paviljongen frigörs  lokalyta då högstadiet flyttar ut.  Byggnaden är dock i stort behov av renovering. 
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I Storskolan finns Fritids, förskoleklass, årskurs 1-5, matsal, träslöjdssal och expedition. 
Fritidslokalerna används av skolan fram till 13.00, då fritidsverksamheten startar.  
Det är trångt i Storskolans lokaler och alla lärare har inte egna arbetsplatser.  
En utbyggnad av Tallbacka kök och matsal är planerad att genomföras 2016. I och med denna 
utbyggnad planeras även att bygga kapprum i anslutning till alla entréer runt skolan. I dagsläget 
förvaras alla ytterkläder inne i klassrummen, då kapprum saknas.   
 
I Paviljongen finns årskurs 6, som har två klassrum. Där ligger även ett litet personalrum, bibliotek, 
uppehållsrum, NO-lab. och 7 ämnessalar till åk 7-9. Det finns få grupprum och möjligheten att dela 
grupper, eller arbeta i mindre grupp är svår. Personalen sitter trångt i sina arbetsrum, ofta upp emot 
7-8 lärare i samma rum.  
Paviljongen får ofta klagomål på ventilation och väggar som släpper igenom allt ljud.  
 
I Vita huset finns en stor ateljé, en rymlig textilsal och en aula där musikundervisningen sker. I 
anslutning till aulan finns små grupprum/bås.  Det finns även ett mindre rum, ljudisolerat för 
instrumentalundervisning. I Vita Huset finns ett litet kök/personalrum. Hela byggnaden är nybyggd 
från 2013.  
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Möjlig lokalanvändning om upprustning och underhåll genomförs. Elevminskningen ger utrymme på 
skolan att lättare bygga upp miljöer som är anpassade till läroplanens undervisningstankar. Varje 
årskurs har ett extra klassrum för t.ex. undervisning i mindre grupp. Dessa kan dock användas för 
klassrum om elevantalet ökar och behov finns att dela till treparallelliga klasser. 
Förberedelseklasserna finns inkluderade i kartan.   
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All idrottsundervisning sker i Tennishallen borta vid konstgräsplan. I dagsläget är det fullbelagt vilket 

gör att förskolan inte har möjlighet att nyttja lokalen.  

Skolan har tillgång till följande specialsalar på skolområdet: 
Ma/No/Data (åk 1-6) / Lab.sal (åk 7-9) /Hk /Bild /Slöjd TM /Slöjd TX /Bibliotek /Aula/Musiksal/ 
 
Skolan har tillgång till följande lokaler utanför skolområdet: 

Badhus Malmberget 

Tennishall (idrott) 

 
Utemiljö 

På Tallbackaskolan finns en lekplats med 3 gungor och en klätterställning på framsidan. Det finns 

även en asfalterad basket/fotbollsplan där målen saknar nät. Under vintern brukar planen spolas till 

is. På baksidan finns en nedsliten lekplats med 3 gungor och en mindre klätterställning. Uteförråden 

är små och slitna. Det finns en liten grusplan och fotbollsmål som saknar nät.  

Barnen leker mycket i den omkringliggande skogen och på vintern åker de pulka i omgivningarnas 

naturliga backar 
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Kommentar 

Underhåll och renovering av Tallbackaskolans lokaler är mycket eftersatt. Samtliga klassrum behöver 

målas om, personalrum tapetseras samt korridorer och öppna ytor målas. Stora delar av Paviljongen 

är uppbyggd av baracker som egentligen bara var tänkt som en kortsiktig lösning. Väggar, ventilation 

och golv behöver ses över.  

 Ventilation och ljuddämpning behöver åtgärdas.  
Grupprum kan skapas genom att dela av ytor i två av de större klassrummen.  
En utbyggnad av Tallbacka kök/matsal/kapprum är planerad. 
 

Utemiljön behöver ses över och många saker behöver renoveras eller bytas ut.  

 
Genom att göra en ordenlig uppfräschning av Tallbackaskolan samt en ordentlig renovering av 
Paviljongens bristfälliga lokaler skulle helhetsintrycket av skolan förbättras och dess attraktionsvärde 
öka. Tallbackaskolan har kapacitet att ta emot fler elever än de som finns i upptagningsområdet, men 
då måste skolan kunna erbjuda en attraktiv lär- och utemiljö.  
 

 

Myranskolan 
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Lågstadiet     Nedre plan 
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Övre plan 

 
 

 
 
 
På Myranskolan finns 6 klassrum och 6 små grupprum. Även 9 specialsalar samt bibliotek och aula. 
Skolan har dessutom tillgång till följande specialsalar på skolområdet: 
Ma/No/Bl /Lab.sal/Hkk /Sltm /Sltx /So/Språk/Idh/Spec.ped/Bibliotek /Aula 
 
Skolan har tillgång till följande lokaler utanför skolområdet: 

Badhus Malmberget 

 

Utemiljö 

På Myranskolan finns en gammal lekplats med gungor och klätterställning. Det finns en fotbollsplan 

med mål som saknar nät. Ett uteförråd som delas med förskoleklass/fritids.  

Barnen leker mycket i den omkringliggande skogen och på vintern åker de pulka i omgivningens 

naturliga backar. 

Kommentar 

Underhåll av Myranskolans lokaler är eftersatt. Det är mycket lyhört i matsalen när lektioner i musik- 

och idrottssalen pågår. Akut behov av renovering av trä- och metallslöjdsalen. 

Utemiljön har setts över av två landsskapsarkitekter förra våren. Tanken är/var att skolgården ska 

rustas upp. Upprustning av utemiljön behövs. 

Myranskolan har kapacitet att ta emot fler elever än de som finns i upptagningsområdet.   
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Lokalanvändning utan högstadium 

 

 

 

 

En del lokaler kan nyttjas på annat 

sätt. T.ex. kan fritidshemmet få fler 

lokaler pga. ökat elevantal. Varje 

klassrum har mellan 12-14 elever och 

kan ta emot 10-12 ytterligare. På övre 

plan finns specialsalar som delvis 

kommer att användas av eleverna i åk 

F-6.  
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Mariaskolan 

Klassrum/grupprum för undervisning på skolan: 

Klassrum: 6 stycken(åk 1-6) 

Små grupprum: 3 stycken 

Extra rum: Används som grupprum och delas med skolsköterskan 

Fritidslokaler: 4 rum som används hela dagen, på förmiddagen i samverkan med årskurs 1 och 2 

Förskoleklass: 3 rum som används hela dagen, på eftermiddagen som fritidshem 

Mariaskolan har: egen idrottslokal (används även av Maria förskola och på kvällstid av föreningar), 

 träslöjdslokal (använd även av gymnasiesärskolan) och textilslöjdlokal 

Skolan har tillgång till följande lokaler utanför skolområdet: 

Matsal: (på samma kvarter) 

Musik (på gång, men delas med textilsslöjden nu) bredvid matsal 

Hemkunskapsundervisning: Hedskolan 

Badhus Gällivare  

Bibliotek Gällivare 

Utemiljö 

Två lekplatser, med gungor och klätterställningar. En multiarena för bollspel på sommaren och 

skridskoåkning på vinter. En stor hög kallad ”Kullen” där det är pulkåkning på vintern. På vintern körs 

ett skidspår upp på skolgården. 
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Bilaga 2 Elevantal 

Elevantal på skolenheter med förskoleklass t.o.m. årskurs sex, lå 2014/15 

 

Läsår Dokkas Malmsta 
 

Maria Puolti.v Sjöp. Hakkas Hed Myran Tallb 

16/17 32 81 133 24 222 76 173 92 318 

17/18 33 75 133 28 231 79 172 92 315 

18/19 37 84 128 28 254 50 165 94 336 

19/20 37 74 130 29 282 59 148 99 337 

20/21 40 75 118 30 307 59 144 98 339 

 

Elevantal på Tjautjas skola med förskoleklass t.o.m. årskurs tre 
 

Läsår Tjautjas 

14/15 18 

15/16 18 

16/17 22 

17/18 22 

18/19 15 

19/20 14 

20/21 13 

Mariaskolans elevantal per åk lå 13/14- 20/21 

 

  Lå 13/14 Lå 14/15 Lå 15/16 Lå 16/17 Lå 17/18 Lå 18/19 Lå 19/20 Lå 20/21 

Skola År Ant.elev År Ant.elev År Ant.elev År Ant.elev År Ant.elev År Ant.elev År Ant.elev År Ant.elev 

  
6 

år 23 
6 

år 23 
6 

år 22 
6 

år 24 
6 

år 18 
6 

år 17 
6 

år 20 
6 

år 9 

Mariaskolan 1 20 1 24 1 22 1 22 1 11 1 18 1 17 1 20 

  2 23 2 19 2 23 2 22 2 10 2 11 2 18 2 17 

  3 22 3 23 3 19 3 23 3 23 3 10 3 11 3 18 

  4 23 4 22 4 23 4 19 4 24 4 23 4 10 4 11 

  5 20 5 23 5 23 5 23 5 19 5 24 5 23 5 10 

  6 19 6 11 6 22 6 23 6 23 6 19 6 24 6 23 

  7   7   7   7   7   7   7   7   

  8   8   8   8   8   8   8   8   

  9   9   9   9   9   9   9   9   

S:a 6 år   23   23   22   23   18   17   20   9 

S:a elev.   127   122   132   132   110   105   103   99 

Totalt   150   145   154   155   128   122   123   108 

 


