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Information om pågående arbete med genomförandet av 

ny skolstruktur i centrala Kiruna 

När Kirunas grundskolor börjar igen efter sommarlovet onsdagen den 25 

augusti kommer många elever att börja på en ny skola och verksamheten på 

flera av skolorna kommer att vara organiserade på ett annat sätt än de är idag. 

Många tänker kanske att det är då – när höstterminen börjar – som den nya 

skolstrukturen genomförs men egentligen har genomförandet pågått ända 

sedan våren 2020 då kultur- och utbildningsnämnden beslutade om hur den 

nya skolstrukturen skulle se ut och vilka elevgrupper som skulle gå på vilken 
skola från och med höstterminen 2021.  

 

 

 

Bilden visar vart eleverna från de olika skolorna ska börja den 25 augusti. 

En justering av det ursprungliga beslutet gjordes då det stod klart att trafiksituationen vid 

Adolf Hedinsvägen kommer att kunna förbättras inför höstterminens skolstart. 

Förbättringen leder till att elever från Triangelskolans område får en säkrare skolväg till 

Bergskolan och där med kan lösningen med att transportera elever mellan Triangelskolan 

och Luossavaaraskolan med buss avvecklas.  
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Förändring av organisation och personal samt rekrytering 

Ända sedan våren 2020 har arbetet med att organisera rektorer, lärare, fritidspersonal, 

elevassistenter, elevhälsopersonal och andra som arbetar i skolan pågått för att på bästa 

sätt få rätt personal på rätt plats utifrån kompetenser och behörigheter då huvudsyftet med 

den nya skolstrukturen är att alla elever ska ha tillgång till behöriga lärare. 

Detta arbete var i stort sett klart för den största personalgruppen – lärarna - tidigt under 

vårterminen och tillsammans med sina blivande kollegor har personalen under våren 

påbörjat en utbildning med inriktning mot hur man organiserar undervisning utifrån 

läroplanens värdegrund. Efter hand har det även blivit mer och mer klart med vart övriga 

personalgrupper kommer ha sin arbetsplats. Just nu pågår också rekryteringsarbetet av ny 

personal inför hösten till de tjänster som blivit vakanta på grund av att personal går i 

pension, slutar av andra orsaker eller där det redan idag saknas behöriga lärare.  

För att få allt att gå ihop så att alla elever får den undervisning de har rätt till - att det finns 

lärare för alla lektioner och grupper, att skolskjutsarna fungerar och att det inte blir 

krockar på schemat mellan olika elevgrupper i matsalar, klassrum och specialsalar som till 

exempel idrottssalar, musiksalar, bildsalar, Hkk-salar och No-salar - arbetar en grupp av 

personal från olika skolor tillsammans med schemaläggning.  

 

Överlämnande av information vid övergångar  

En av de viktigaste förberedelserna inför att elever ska byta skola och/eller lärare är att 

information om elevernas kunskaper, tidigare undervisning och eventuella extra/särskilda 

behov överlämnas från elevernas nuvarande lärare till deras nya lärare. Detta kallar vi 

inom skolan för överlämnande av information vid övergångar och är något som vi har 

inarbetat i våra rutiner då elever varje år byter skola - även om det just i år är fler elever än 

vanligt. Detta arbete pågår redan nu bland annat genom att lärare dokumenterar 

undervisningen, måluppfyllelsen och vad eleverna behöver extra hjälp och stöd med i 

lärplattformen Vklass. Denna dokumentation får sedan elevernas nya lärare tillgång till. 

Dessutom hålls möten mellan lärare för att överföra information och svara på frågor. I de 

fall elever har extra stora behov av anpassningar av undervisningen eller särskilt stöd hålls 

överlämningar där rektorer och/eller annan personal från elevens tidigare och nya skolas 

elevhälsoteam deltar och pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram överlämnas. I vissa 

fall genomförs även möten med elever och vårdnadshavare där behov av detta finns. På 

grund av pandemin sker alla dessa möten i huvudsak digitalt.  

 

Trygghet  

När skolverksamheter omorganiseras finns alltid en oro för att elevernas trygghet ska 

minska – dels på grund av att det är många barn och ungdomar som är nya för varandra 

och som nu ska börja känna varandra, dels på grund av att det blir en ny och annorlunda 

miljö för eleverna att vistats i och dels för att skolornas rutiner och arbetssätt behöver 

anpassas till den nya situationen. Bland annat för att möta denna risk för minskad trygghet 

har Kiruna kommun sökt och beviljats statsbidrag på knappt fyra miljoner kronor för att  
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under 2021 anställa personal som ska arbeta med trygghetsskapande verksamhet i skolan. 

Exempel på insatsområden kan vara organiserad rastverksamhet för de yngre eleverna och 

skolcoacher för äldre elever.  

En annan del av trygghetsperspektivet är att jobba med en förbättrad trafiksituation. 

Många elevers väg till och från skola och fritidshem förväntas förändras då elevernas gång- 

och cykelvägar till och från skolorna blir annorlunda än i dag. men även då fler föräldrar 

kommer att behöva skjutsa och hämta sina barn från Bergaskolans och 

Luossavaaraskolans fritidshem. En annan del som behöver beaktas är ett eventuellt 

ökande behov att skjutsa och hämta sina barn från Berga- och Luossavaaraskolans 

fritidshem.  

Här pågår bland annat arbetet med att åtgärda trafiksituationerna längsmed Adolf 

Hedinsvägen och Apatitvägen till exempel genom att placera ut nya övergångsställen och 

farthinder. Än så länge pågår projektering av lämpliga lösningar men innan skolstarten i 

augusti ska lösningar vara genomförda.  

 

Flytt och inköp av material, utrustning och möbler  

Ytterligare ett stort arbete som pågår just nu är förberedelser för flytt av material, 

utrustning och möbler mellan och inom de skolenheter som berörs av skolstrukturen. Här 

är det skolornas personal som vet vad som behöver flyttas med till elevernas nya skolor och 

fritidshem och personalens nya arbetsplatser och det arbetet pågår parallellt med ordinarie 

arbete för personalen. Själva flytten mellan och inom skolenheterna kommer i huvudsak 

att ske när eleverna fått sommarlov och förvaltningens verksamhetsservice kommer att 

förstärkas med ytterligare personal för att så snabbt som möjligt kunna genomföra flytten 

mellan skolorna så att allt material finns på plats när skolornas personal kommer tillbaka 

efter sin sommarledighet.  

Inventering av IKT-utrustning och möbler pågår också så att eventuell komplettering och 

installation av utrustning och möbler ska kunna ske innan skolstarten i augusti. 

 

Annonsering av tider för skolstart onsdagen den 25 augusti 

Precis som vanligt kommer tiderna för när varje klass/elevgrupp ska träffas sin första 

skoldag till hösten att annonseras i annonsbladet som kommer ut veckan innan skolstart. 

Informationen kommer också att läggas ut på kommunens hemsida.  

OBS! Fritidshemmen kommer vara stängda måndag 23 och tisdag 24 augusti för att kunna 

färdigställa sina lokaler efter sommarfritids och den flytt som skett under sommaren. För att 

kunna planera bemanning och genomföra sommarfritids samt flytten så smidigt som möjligt är 

vi tacksamma för att anmälda behov av plats på sommarfritids stämmer så bra som möjligt 

överens med verkliga behov.  

 

 

Eva Lönnelid 

Skolchef 


