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Inför genomförandet av ny skolstruktur i Kiruna C höstterminen 2021 
pågår nu detaljerade förberedelser och planering avseende organisation 
och tjänstefördelning i enlighet med beslutets intentioner. I syfte att 
förbättra möjligheten för fler elever att själva kunna ta sig till och från 
skola och fritidshem ses också trafiksituationen kring Bergaskolan och 
korsningen Adolf Hedinsvägen/Gruvvägen över.  
 
I våras beslutade kultur- och utbildningsnämnden att en ny skolstruktur för 
grundskolorna i Kiruna C, inklusive Jukkasjärvi, ska genomföras inför höstterminens 
start 2021. Huvudsyftet med den nya skolstrukturen är att skapa bättre 
förutsättningar för en likvärdig skola för alla elever. En viktig förutsättning för 
detta är att så många elever som möjligt ska ha tillgång till legitimerade lärare med rätt 
behörighet för undervisningen avseenden ämne och årskurs. 
Under tiden fram till att den nya skolstrukturen börjar gälla rent praktisk – det vill säga 
att eleverna börjar skolan på de enheter där de ska gå från och med höstterminen 2021 
– så är det mycket förberedelsearbete som behöver ske avseende organisation, 
personalfrågor, administration, logistik inför flytt etc. Då rektorerna har en central roll 
i detta arbete har vissa förändringar av rektorsorganisationen genomförts inför 
höstterminen 2020.  
 
 
Organisation, behörigheter och tjänstefördelning 
 
Under höstterminen 2020 arbetar förvaltningsledningen, tillsammans med rektorer 
och olika tjänstepersoner i kommunen, i huvudsak med att ta fram en detaljerad 
organisation för den nya skolstrukturen. Under den första halvan av terminen ligger 
fokus i detta arbete på att ta fram en teoretisk organisation utifrån timplanen för 
elevernas rätt till undervisning och kommunens resursfördelningssystem. Denna 
teoretiska organisation, som visar på hur många undervisningstimmar per ämne och 
årskurs som behövs för att uppfylla timplanens krav, ska sedan omsättas i praktiken. I 
det arbetet ingår bland annat att ta hänsyn till vilken behörighet varje lärare har, hur 
lärarna utifrån sin behörighet kan fördelas i den nya organisationen så att så många 
elever som möjligt får tillgång till behöriga lärare samt hur lärarna bör fördelas med 
hänsyn till vårdnadshavarnas och elevernas önskemål om att elever som byter skola ska 
få med sig någon lärare som de känner sedan tidigare. Då detta pussel är lagt ska även, 
i möjligaste mån, hänsyn tas till personalens individuella önskemål om arbetsplats.  
Efter att denna del med organiseringen av lärare utifrån behörighet börjar bli klar 
kommer även organiseringen av andra personalkategorier och tjänster att ses över mer 
i detalj – det handlar till exempel om skolenheternas elevhälsoorganisation och andra 
personalkategorier som inte omfattas av behörighetskrav. I den mån en omfördelning 
av dessa personalgrupper behöver ske kommer även en inventering av personalens 
önskemål om framtida arbetsplats att genomföras.  
Som i allt arbete som påverkar personal och deras arbetssituation så ingår förstås även 
förberedande arbete med arbetstagarorganisationerna samt förhandlingar efter hand i 
processen.  
Förhoppningen är att arbetet med ny organisation och tjänstefördelning inför 
höstterminen 2021 ska vara klar i januari 2021.  
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Förberedelser av ny organisation och tjänstefördelning 
 
När organisationen och tjänstefördelningen är klar planeras det förberedande arbetet 
med att ”jobba ihop” de nya arbetslagen att påbörjas. Förutom att det finns en del 
praktiska frågor att lösa avseende undervisning, schemaläggning, flytt av material etc 
så planeras en processinriktad utbildning i värdegrundsfrågor för all personal i 
undervisning att starta tidigt under 2021 och som ska pågå under hela året. Syftet med 
denna utbildning är bland annat att personalen i de nya arbetslagen redan under 
vårterminen ska få börja jobba ihop sig i de grundläggande och 
verksamhetsgemensamma målen i skolans styrdokument, där en samsyn om och 
gemensam förståelse av uppdraget är avgörande för en framgångsrik skolgång för alla 
elever.  
Ytterligare en viktig del i förberedelsearbetet inför hösten 2021 är överlämnandet av 
information mellan avlämnande och mottagande lärare och elevhälsoteam avseende 
elevernas kunskaper och eventuella behov av särskilda anpassningar i undervisningen. 
Detta är något som alltid ska ske samband med att elevgrupper byter skolenhet men 
inför hösten 2021 behöver extra hänsyn tas till vilken personal som kommer att arbete 
på den mottagande skolan efter sommarlovet då det troligen i större utsträckning än 
vanligt kommer att ske förändringar.  
 
 

 
 
Upptagningsområden, elevströmmar och trafiksäkerhet – fortsatt översyn 
 
Förutom arbetet med att organisation och tjänstefördelning ses över, planeras och 
genomförs så ses även detaljer avseende upptagningsområden och elevströmmar i den 
beslutade skolstrukturen över. En viktig faktor för en hållbar långsiktig lösning av 
skolstruktur är hur den påverkar elever och deras vårdnadshavare i vardagen. Detta 
gäller framför allt för de yngre eleverna i lågstadieåldern som ofta behöver vara på 
fritidshem före och/eller efter skoldagen.  
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För elevströmmarna i den beslutade skolstrukturen ingår att elever i förskoleklass till 
årskurs 3 som i dagsläget tillhör Triangelskolans upptagningsområde åker skolbuss 
från Triangelskolan till Luossavaaraskolan varje morgon inför skolstart samt tillbaka 
till Triangelskolan efter skoldagens slut. De elever som behöver gå på fritidshem i 
anslutning till skoldagen däremot kommer inte alltid kunna nyttja skolbussen utan 
behöver skjuts av vårdnadshavare. Anledningen till denna lösning med skolbuss har 
framför allt sin utgångspunkt i trafiksituationen vid korsningen Adolf 
Hedinsvägen/Gruvvägen, där lösningen med trafikljus inte längre finns, samt 
trafiksituationen vid Bergaskolan där främst vårdnadshavare till barn i förskolan samt 
personal på skolan har behov av att kunna köra bil upp till huvudentrén.  
I syfte att göra skolvägen så säker som möjlig för alla elever utifrån nu rådande 
trafiksituationer beslutade kultur- och utbildningsnämnden om denna lösning med 
skolbuss för eleverna från Triangelskolans upptagningsområde. En skrivelse från 
kultur- och utbildningsförvaltningen har lämnats in till plan- och 
exploateringsavdelningen med önskemål om att kommunens trafikingenjörer utreder 
möjligheterna till åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten för barn kring korsningen 
Adolf Hedinsvägen/Gruvvägen och trafiksituationen vid Bergaskolan i syfte att kunna 
anpassa elevflödet eller upptagningsområdena till de blivande lågstadieskolorna 
Bergaskolan och Luossavaaraskolan så att fler elever blir mindre beroende av skolbuss 
– tack vare ett kortare avstånd till skolan och ökad trafiksäkerhet.  
 
 
 
Eva Lönnelid,  
förvaltningschef  


