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Kiruna kommun, en yta på 19 447 kvadratkilometer och med både Finland och Norge som angränsa 
till kommunen samt Pajala och Gällivare kommun. 

 
 

Kiruna centrum är den största tätorten i kommunen där 18 000 av 23 000 invånare bor. 
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SVENSKA SKOLVÄSENDET 

Det svenska skolväsendet består av 
 Förskola   ålder 1-5 år  frivillig 
 Förskoleklass  ålder 6 år  frivillig 
 Grundskola  ålder 7-16  obligatorisk 
 Gymnasium  ålder 16-18  frivillig  
 Vuxenutbildning    frivillig 

Varje läsår är uppdelat i två terminer, en höst- och en vårtermin. 

Ansvar och styrning 

Grundskolan ingår i ett målstyrt system med ett stort lokalt ansvar. Riksdag och 
regering beslutar om ramarna i lagar och förordningar. Kommunen eller den fristående 
skolans ägare, den så kallade huvudmannen, har tillsammans med skolans rektor 
huvudansvar för den dagliga verksamheten. Skollag, förordningar och läroplan ska 
ligga till grund för hur verksamheten styrs. 

Skollagen anger vilka ramar som gäller för all skolverksamhet. Där finns de 
övergripande målen och riktlinjerna för skolan. Läroplanerna ska tillsammans med 
skollagen styra verksamheten i skolan. I ämnes- och kursplanerna står vilket syfte och 
mål undervisningen i varje ämne ska ha. Kursplanerna talar inte om hur 
undervisningen ska läggas upp eller vilka arbetssätt som ska användas. Däremot talar 
kursplanerna om vilka kunskapskvalitéer som ska utvecklas hos eleverna. 

Varje skola och förskola ska ha en rektor/förskolechef som ansvarar för ledning och 
samordning av det pedagogiska arbetet på skolan eller förskolan. Det ska vara tydligt 
för elever, barn och personal vem som har ansvaret. En skolenhet/förskolenhet kan 
bara ha en rektor/förskolechef. 

Kommunal eller enskild regi 

Utbildning inom skolväsendet anordnas av kommuner, landsting och staten. Utöver 
dessa offentliga huvudmän får även enskilda aktörer godkännas som huvudmän för 
utbildning och driva fristående skolor, förskolor och fritidshem. Offentliga och 
fristående skolor utgör tillsammans skolväsendet för barn och ungdomar. 
Kommunerna har huvudansvaret för skolväsendet. För fristående skolor ansvarar en 
enskild huvudman – en styrelse. 

De fristående grundskolorna är godkända och inspekteras av Skolinspektionen. De är 
öppna för alla och undervisningen ska motsvara den som ges i kommunala 
grundskolor. 

Handlingsplaner 

Förutom nationella styrdokument och lagar som reglerar verksamheterna inom 
förvaltningen så finns det andra dokument t ex handlingsplaner och reglementen som 
styr hur vi ska arbeta och vad vi ska göra i olika situationer. 
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VÄRDEGRUND 

 
Inom Kultur- och Utbildningsförvaltningen arbetar vi enligt kommunens värdegrund 
men också med följande: 

 Alla människors lika värde, dvs alla är välkomna och behandlas lika i våra 
verksamheter   

 Vi ser vårdnadshavarens ansvar för barnen tills de fyller 18 år som en 
förutsättning för att lyckas i vårt arbete. 

 Vi gör ingen skillnad på flickor och pojkar, kvinnor och män. 
 Vi gör ingen etisk eller religiös skillnad på barn, ungdomar och vuxna i 

vår verksamhet utan alla ska behandlas lika.  
 I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och 

västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, 
generositet, tolerans och ansvarstagande. 

 Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället 
vilar på. 

 Ingen ska i våra verksamheter utsättas för diskriminering på grund av kön, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för 
annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. 

 Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen 
diskussion och aktiva insatser. 
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ORGANISATION 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Bilden visar att det är kommunfullmäktige och facknämnd som är huvudman för all 
undervisning. De har sedan delegerat de olika områdena till Kultur- och 
utbildningsnämnden resp Lapplands Kommunförbund. Huvudmän för skolformerna är  

 Förskola och grundskola – kommunkontoret – Kultur- och 
utbildningsnämnden 

 Gymnasium och vuxenutbildning – Lapplands Kommunalförbund 

 

FÖRSKOLA OCH BARNOMSORG 

Förskolan är en pedagogisk verksamhet och utgör det första steget i det svenska 
utbildningssystemet. 

Förskolan lyder under skollagen och har en egen läroplan. 

I Kiruna finns ett stort utbud av förskolor med god geografisk spridning både i Kiruna 
C och i kommunens byar. Ungefär hälften av personalen i förskolorna har pedagogisk 
högskoleutbildning och personaltätheten är relativt hög jämfört med andra kommuner. 

I de flesta förskolor bedrivs verksamhet med mer eller mindre inslag av 
minoritetsspråken finska och meänkieli. Samisk verksamhet finns huvudsakligen i 
sameskolans förskolor. Det är upp till varje förskola att själva välja om man vill ha 
någon specifik inriktning på sin verksamhet. 

Kommunfullmäktige 

Kultur- och Utbildningsnämnden 

Förskola Fritidshem Grund-
skola 

Lapplands Kommunalförbund 

Vuxen- 
utbildning Gymnasium 
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Vem har rätt till förskoleverksamhet? 

Enligt skollagen ska barn från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning 
som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet 
har eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Även barn, vars föräldrar är 
arbetslösa eller föräldralediga för vård av annat barn, ska från och med ett års ålder 
erbjudas plats i förskola. 

Förskoleverksamhet bedrivs i förskola och i pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare). 

Förvärvsarbetande, studerande och arbetssökande vårdnadshavare kan välja mellan 
två omsorgsnivåer, över eller under 25 timmar per vecka. 

Föräldralediga 

Barn till vårdnadshavare som är föräldralediga med nyfött syskon har rätt till plats i 
förskola/pedagogiska omsorg 15 timmar/vecka. Förskolechefen beslutar om 
närvarotidens förläggning. 

Allmän förskola 

Avgiftsfri allmän förskola under 15 timmar per vecka eller 525 timmar per år erbjuds 
alla barn i åldern 3 till 5 år. Erbjudandet gäller från och med höstterminen det år 
barnet fyller 3 år och följer grundskolans läsårsplan. Placeringen omfattar inte 
grundskolans lovdagar. 

Tiderna för verksamheten beslutas av varje förskolas förskolechef. I Kiruna C har 
förskolecheferna beslutat att ha samma regler och där fördelas verksamheten på tre 
dagar under veckan och under speciella tider då det ska vara en planerad pedagogisk 
verksamhet. Vilka dagar och tider som gäller för respektive förskola kan dock skilja. 

Öppettider 

Öppethållande för förskola är vardagar kl 06.30-18.00. Vid behov kan verksamheten 
vara öppen mellan kl 06.00-18.30. 

Öppethållande i pedagogisk omsorg är kl 06.30-16.30. 

Omsorg på obekväm arbetstid/Nattis 

För vårdnadshavare med obekväm eller oregelbunden arbetstid på kvällar, nätter och 
helger kan omsorg erbjudas barn inskrivna vid Bolags förskola och fritidshem. Plats 
kan kombineras med skolornas fritidshem. För förskole-/fritidshemsplats på obekväm 
arbetstid debiteras ingen extra avgift. 

Ansök eller säg upp plats 

Ansökan om plats 

Ansökan om plats i kommunala förskolor eller pedagogisk omsorg görs på blanketten 
Ansökan om plats i kommunal verksamhet (bilaga) och finns på länk  
http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/Ans%c3%b6kan%
20om%20plats.pdf?epslanguage=sv 
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Ifylld ansökningsblankett lämnas eller skickas till placeringsassistenten för den 
förskola där föräldern önskar plats i första hand. Ansökan ska lämnas in fyra månader 
innan platsbehov. För ansökan till förskolor och pedagogisk omsorg som inte bedrivs i 
kommunal regi hänvisas vårdnadshavare ta direkt kontakt med den verksamhet där 
man önskar plats för sitt barn. 
 
Det är barnets vårdnadshavare som ansöker om och anmäler barnets behov av plats i 
förskolan eller annan barnomsorg. I de fall barnet har två vårdnadshavare som har 
gemensam vårdnad men inte bor ihop ansöker de om en gemensam plats. I de fall 
vårdnadshavarna bor på olika orter, till exempel om ena vårdnadshavaren bor i Kiruna 
C och den andra vårdnadshavaren bor i en av byarna, kan vårdnadshavarna ansöka om 
varsin plats i olika verksamheter. 

Placering och kö 

Barn med syskon placerade i förskolan hanteras före nyplaceringar till förskolan. 
Föräldrar kan tacka nej en gång till erbjuden plats och stå kvar i kö. 

Placering av förskolebarn sker i förskola eller i pedagogisk omsorg. Hänsyn tas i 
möjligaste mån till vårdnadshavarnas önskemål. Om man som vårdnadshavare inte är 
nöjd med den placering man får eller av andra skäl vill byta placering för sitt barn görs 
ansökan om byte av förskola på blanketten Ansökan om byte av plats (bilaga) och på 
länken 
http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/Ans%c3%b6kan%
20om%20byte%20av%20plats.pdf?epslanguage=sv 

Uppsägning av plats 

Uppsägningstiden är en månad. Uppsägning ska göras skriftligt på blanketten 
Uppsägning av plats (bilaga) länk 
http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/Upps%c3%a4gnin
g%20av%20plats.pdf?epslanguage=sv 
Ifylld blankett lämnas eller skickas till förskolans placeringsassistent. Avgift tas ut 
under uppsägningstiden oavsett om barnet nyttjar platsen eller inte. 

Kiruna kommun har att säga upp platsen om platsen inte nyttjas under en 
sammanhängande period av en månad, semester inte inräknad, eller vid obetalda 
avgifter. 

Avgifter och regler 

Det finns två avgiftsnivåer beroende på närvarotiden; över eller under 25 timmar per 
vecka. För barn 3 till 5 år som anvisats plats i allmän förskola upp till 15 timmar per 
vecka uttas ingen avgift. Vid vistelse mer än 15 timmar per vecka i förskoleverksamhet 
uttas en reducerad avgift för dessa barn. 

Fastställande av avgift bygger på aktuella inkomstuppgifter i det hushåll barnet/barnen 
tillhör samt vistelsetid. Uppgifter om hushållets inkomster lämnas till förskolans 
placeringsassistent på blanketten Inkomstuppgift (bilaga) länk 
http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/Inkomstuppgift.p
df?epslanguage=sv 
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Schema och avtal för vistelsetid lämnas på blanketten Schema/Avtal (bilaga) länk 
http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/SCHEMA%20och
%20avtal%20f%c3%b6r%20barn.pdf?epslanguage=sv 
 

Avgiften beräknas per barn och procentuellt av hushållets bruttoinkomst enligt 
reglerna för maxtaxa. Detaljerad information om hur avgiften räknas ut finns på 
sidorna 7-9 i dokumentet Tillämpningsregler och avgifter för förskola, pedagogisk 
omsorg och fritidshem (bilaga). Avgiften för förskoleverksamhet och pedagogisk 
omsorg är en månadsavgift som debiteras platsinnehavaren/vårdnadshavaren 
innevarande månad, 12 månader per år, enligt den överenskomna vistelsetiden, oavsett 
om man nyttjar platsen eller inte. Avgift betalas från och med barnets placeringsdatum. 

Vistelsetid/Scheman 

När barnet tilldelas plats ska vårdnadshavare lämna in schema till 
placeringsassistenten över barnets vistelsetid utifrån de behov familjen har, det vill 
säga vårdnadshavares arbets- eller studietid inklusive restid. Det ska alltid finnas ett 
aktuellt schema över vistelsetiden på förskolan. Har vårdnadshavaren oregelbundna 
tider beräknas en genomsnittlig tid per vecka, dock längst 6 veckor. Vårdnadshavaren 
ansvarar för att barnet lämnas och hämtas inom den överenskomna vistelsetiden. 

Planeringsdagar 

Verksamheten har rätt att stänga fyra dagar per år för verksamhetsplanering och 
kompetensutveckling. Detta är en kvalitetshöjande faktor och vårdnadshavarna 
ombeds respektera och planera för detta. Besked om vilka dagar det gäller ska lämnas 
senast tre månader i förväg. Planerings- och kompetensutvecklingsdagarna ingår i den 
ordinarie taxan och ger inget avdrag på avgiften. 

Anmälan om förändring 

Då avgiften för platsen på förskola eller i pedagogisk omsorg påverkas av flera faktorer 
åligger det vårdnadshavaren att anmäla alla förändringar så som familjeförhållanden, 
adress-, inkomst- och schemaändringar till förskolans placeringsassistent. 

Semester och annan ledighet 

Vid vårdnadshavares semester, lov eller annan ledighet är barn 3-5 år endast berättigat 
till allmän förskola 15 timmar per vecka. 

Mat och måltider på förskolan 

En stor och viktig del i förskolornas dagliga pedagogiska verksamhet är måltiderna som 
serveras barnen under dagen – frukost, lunch och mellanmål. På många förskolor 
arbetar man ständigt med att utveckla och förbättra denna del av verksamheten. 
Kultur- och utbildningsnämnden har också tagit fram ett policydokument, 
Hälsofrämjande förskola och skola (bilaga), där bland annat vikten av näringsriktig 
kost och en god miljö för måltider lyfts fram. Måltider i förskolan (bilaga). 
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I syfte att förbättra kvaliteten på själva maten i förskolan har Kiruna kommun en 
organisation för förskoleköken med egen kostchef.  

 
FÖRSKOLOR (se karta) 

Abisko 
Abisko förskola 

Bolagsområdet 
Asylförskolan 
Bolags förskola inkl Nattis 

Jukkasjärvi 
Jukkasjärvi förskola 

Jägarskoleområdet 
Förskolan Fjället 

Karesuandoområdet 
Enrisets familjedaghem, Östra Soppero 
Regnbågens förskola, Karesuando 
Snöflingans förskola, Kuttainen 

Kiruna C 
Backens förskola 
Norrskenets förskola 
Ripans förskola 
Thule förskola 

Lomboloområdet 
Hjalmar Lundbohms förskola 
Jökelns förskola 
Kastanjens förskola 
Kottens förskola 
Lombolo förskola 
Satellitens förskola 
Språk- och kulturförskolan Lilla Björn 

Luossavaaraområdet 
Bergkristallens förskola 
Bullerbyns förskola 
Lokeldarens förskola 

Tuolluvaara 
Fjällrävens förskola 

Vittangiområdet 
Svappavaara förskola 
Lyktans förskola, Vittangi 



 11

GRUNDSKOLOR I KIRUNA  
I Kiruna finns totalt sjutton grundskolor varav tolv är kommunala skolor, två är 
sameskolor och tre är friskolor. På de flesta grundskolor med årskurs 1-6 finns även 
förskoleklass och fritidshem i samma lokaler. Av kommunens tolv skolor är sju stycken 
F-9 skolor och fem är F-6 skolor. 
 
Den stora geografiska spridningen på befolkningen i Kiruna kommun medför att 
kommunen har relativt många små skolor med undervisning upp till årskurs 9 och 
skolornas storlek varierar mycket. 
 
Varje skola avgör själv om man vill ha någon särskild inriktning på sin verksamhet eller 
om man vill ha något särskilt arbetssätt som genomsyrar hela verksamheten. För alla 
skolor görs en satsning centralt på digitala lärverktyg. Detta innebär bland annat att 
alla elever i årskurs 7-9 på kommunens alla skolor har en egen dator, att de allra flesta 
klassrum i alla skolor har interaktiva tavlor och kommunlicenser har tecknats på ett 
grundutbud på digitala verktyg som kan ge elever med funktionsnedsättningar av olika 
slag ett extra stöd i undervisningen. Inom förvaltningen finns en IKT-pedagog anställd 
för att stötta rektorer, förskolechefer och personal med utvecklingsarbetet. 
 
Skolplikt 

I Sverige är skolan obligatorisk och skolplikt gäller för alla barn från hösten det år de 
fyller 7 år. I vissa fall kan skolplikten skjutas upp om det finns särskilda skäl. Om 
vårdnadshavare i stället vill tidigarelägga sitt barns skolgång ett år kan man begära det 
hos kommunen. Skolplikten upphör vid utgången av terminen det nionde året, eller om 
eleven går i specialskolan, det tionde året efter det att eleven börjat fullgöra 
skolgången. Även om skolplikten upphört har man som elev rätt att slutföra den högsta 
årskursen. 

Val av skola/anvisad skola 

När en elev ska börja förskoleklass eller grundskolan i Kiruna anvisar kommunen 
vanligtvis eleven till den grundskola som ligger närmast elevens bostad. Det fria 
skolvalet innebär att elevens vårdnadshavare kan välja att ansöka om att eleven ska få 
gå i en annan skola än den som kommunen anvisar till. Det kan vara en annan 
kommunal skola, en fristående skola eller sameskolan. Viktigt att tänka på om man 
väljer att skriva in sitt barn i en annan skola än den som kommunen anvisar till är att 
eleven kanske inte blir beviljad skolskjuts om det är långt till skolan. Från och med 
hösten 2015 kommer barn som går i förskoleklass inte längre ha rätt till skolskjuts då 
förskoleklass inte är en obligatorisk skolform.  

Om ditt barn går i en av kommunens skolor men vill byta skola eller om ni vill skriva in 
ert barn i en av kommunens skolor ska ni ta kontakt med den nya skolans rektor samt 
fylla blanketten Inflyttning/inskrivning av elev (bilaga). Länk till blanketten  
http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/INFLYTTNING%20
ELEV%20-%20100301.pdf?epslanguage=sv 
 
Måltider  

Kvalitetsdeklaration Skolmåltider (bilaga) och Specialkost (bilaga). 
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Behov av specialkost  

Om ert barn har behov av specialkost är det viktigt att skolan får information om detta.  

Trygghet och likabehandling 

Alla barn och ungdomar ska kunna känna sig trygga när de är i skolan och på fritids. 
För att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 
ska alla skolor ha en skriftlig likabehandlingsplan som följs upp varje år. Där ska 
framgå hur man ska undvika att något händer och vad man ska göra om något ändå 
inträffar. På skolornas hemsidor hittar du likabehandlingsplanen för respektive skola. 

Elevhälsans personal har i uppdrag att stötta skolorna i deras arbete med 
likabehandling och där finns också en särskild funktion, resursperson i 
värdegrundsfrågor, som arbetar med både lärare och elever för att skapa en trivsam 
och trygg miljö i skolorna 

Om du som förälder vill veta mer om vad du kan göra ifall du misstänker att ditt barn 
utsätts för kränkningar eller diskriminering kan du få råd via hemsidan för BEO, Barn 
och elevombudet, som hör till Skolinspektionen. 

Försäkringar 

Alla verksamheter ska sträva efter att ha så säker miljö som möjligt för att minimera 
olycksrisken för eleverna. Om en olycka ändå skulle inträffa är barnen försäkrade när 
de är i skolan. 

Försäkringen gäller under skoltid/verksamhetstid, fritid och lov under 
inskrivningstiden (skoltiden) för. Försäkringen är giltig till och med 1/9 det år som 
barnen/eleverna går ut förskola, förskoleklass och grundskola. 

Lov och ledigheter 

Varje år fastställs en läsårsplan för grundskolorna i kommunen. Där framgår när 
eleverna börjar och slutar läsåret samt när de har lov. Läsårsplanen för gymnasieskolan 
kan ibland skilja sig något från grundskolans men vi försöker att få dom så lika som 
möjligt då en familj kan ha barn i båda skolformerna.  

Ledighet utöver lov 

Om en elev behöver vara ledig från skolan måste vårdnadshavaren ansöka om detta hos 
skolan. Det är rektor som ska besluta om ledighet men för kortare ledigheter får rektor 
uppdra åt någon annan att fatta beslut.  

Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. 
Omständigheter som kan ligga till grund är: 

 Frånvarons längd 

 Elevens studiesituation 

 Möjligheter att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen 
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 Hur angelägen ledigheten är för eleven. 

För ansökan om ledighet ska blanketten Ledighetsansökan (bilaga). Länk  

http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/LEDIGHETSANS%
c3%96KAN.pdf?epslanguage=sv 
 
Bedömning och betyg 

Från och med höstterminen i årskurs 6 ska eleverna i grundskolan ha betyg varje 
termin utifrån betygsskalan F till A, där F står för ej godkänt resultat, E står för den 
lägsta graden av godkända resultat och A utgör den högsta måluppfyllelsen. Som 
underlag för betygen ska läraren använda sina bedömningar av elevens måluppfyllelse i 
förhållande till kunskapskraven i läroplanen. Om läraren bedömer att det finns risk för 
att en elev inte kommer att uppnå det lägsta godkända betyget, E, är skolan skyldig att 
utreda om eleven är i behov av särskilt stöd. 

GRUNDSKOLOR  (se karta) 

Abisko 
Abisko   Förskoleklass – årskurs 9 

Bolagsområdet 
Språkcentrum  Förskoleklass – årskurs 9 

Jukkasjärvi 
Jukkasjärvi skola Förskoleklass – årskurs 6 

Karesuandoområdet 
Karesuando skola Förskoleklass – årskurs 9 
Övre Soppero skola Förskoleklass – årskurs 6 
 
Kiruna C 
Bergaskolan  Förskoleklass – årskurs 6 
Högalidskolan  Förskoleklass – årskurs 9 
Triangelns skola Förskoleklass – årskurs 9 
 
Lomboloområdet 
Nya Raketskolan Förskoleklass – årskurs 9 
Nya Raketskolan Grundsärskolan 

Luossavaaraområdet 
Luossavaaraskolan Förskoleklass – årskurs 6 

Tuolluvaara 
Tuolluvaaraskolan Förskoleklass – årskurs 6 

Vittangiområdet 
Svappavaaraskolan Förskoleklass – årskurs 6 
Vittangiskolan  Förskoleklass – årskurs 9 
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SPRÅKCENTRUM 
Vårdnadshavare skriver in sitt/sina barn/ungdomar vid Migrationsverket och önskar 
där undervisning. Deras ansökan skickas sedan till Språkcentrum och deras rektor. 
Efter det får vårdnadshavarna hem ett brev med tid och placering för undervisning.   
 
Språkcentrum och förberedelseklass är den första utbildningsverksamheten som alla 
nyinflyttade från andra länder till Kiruna ska gå igenom. Om det inte är gjort förut så 
kartläggs elevernas kunskapsnivå och därefter får de undervisning utifrån mognad och 
kunskap.  
 
Målsättningen för verksamheten är att så snabbt som möjligt (riktvärdet är inom ett 
drygt år) kunna integrera eleverna i svenska klasser för att sedan kunna stödja deras 
kunskapsutveckling med studiestöd på modersmålet samt undervisning i svenska som 
andraspråk. 

På Språkcentrum ingår förberedelseklasser, svenska som andraspråk samt modersmål.  

I förberedelseklasserna undervisas alla elever som saknar kunskaper i det svenska 
språket.  
 
En del elever kan bli inskrivna på någon av de övriga grundskolorna i Kiruna kommun 
och då strävar man efter att sprida eleverna i Kiruna centralort för att alla ska få 
möjlighet att lära sig svenska så fort som möjligt. 
 
På Språkcentrum finns även en förberedande förskola för barn som saknar svenska 
språket. 

FRITIDSHEM 

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det 
möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet 
ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, 
främja allsidiga kontakter och social gemenskap. 

Vad styr fritidshem? 

Vid sidan av skollagen är läroplanen det viktigaste styrdokumentet för verksamheten. 
Fritidshemmet ska tillämpa del 1 och 2 av läroplanen för grundskolan, förskoleklassen 
och fritidshemmet. Fritidshem vid specialskolor och sameskolor ska tillämpa sina 
respektive läroplaner. 

I Kiruna kommun 

I Kiruna kommun är fritidshemmen en del av skolornas verksamhet och därför också 
förlagd till skolans lokaler. Ungefär hälften av personalen i Kirunas fritidshem har 
pedagogisk högskoleutbildning och personaltätheten är relativt hör i jämförelse med 
andra kommuner. 

Alla barn som går i förskoleklass eller skolan har rätt till skolbarnomsorg och en plats 
på fritidshem från och med det år de fyller 6 år till och med vårterminen det år de fyller 
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13 år. Skolor som inte är kommunala har ofta egna fritidshem men om så inte är fallet 
kan man som förälder ansöka om plats i en kommunal verksamhet. 

Öppettider 

Öppethållande för fritidshem är vardagar kl 06.30-18.00. För barn som behöver 
omsorg även under andra tider som kvällar, nätter och helger finns i centrala Kiruna en 
särskild verksamhet, Nattis.  

Fritidshemmen bedrivs under skolans verksamhetsår enligt skolans läsårsplan men 
håller också öppet på loven under läsåret om behov finns. Under sommarlovsperioden 
arrangeras en annan typ av verksamhet för barn i skolåldern som behöver omsorg. I 
centrala Kiruna organiseras en verksamhet som kallas för Sommarfritids. Detta 
innebär att alla barn som behöver fritidshem under sommarlovet samlas på ett par 
skolor eftersom det endast är några få barn på varje skola som normalt behöver omsorg 
under denna period. En särskild ansökan till denna verksamhet ska göras varje år. 
Ansökan är bindande då verksamheten är belagd med särskild avgift. 

Ansök eller säg upp plats 

Ansökan om plats 

Ansökan om plats i kommunala fritidshem eller annan skolbarnomsorg görs på 
blanketten Ansökan om plats i kommunal verksamhet (bilaga) och finns på länk  
http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/Ans%c3%b6kan%
20om%20plats.pdf?epslanguage=sv 
Ifylld ansökningsblankett lämnas eller skickas till skolans rektorsexpedition. Ansökan 
till sommarfritids görs på blanketten Ansökan om plats på sommarfritids som finns på 
respektive skolexpedition. 

Det är barnets vårdnadshavare som ansöker om och anmäler barnets behov av plats i 
fritidshem eller annan skolbarnomsorg. I de fall barnet har två vårdnadshavare som 
har gemensam vårdnad men inte bor ihop ansöker de om en gemensam plats. I de fall 
vårdnadshavarna bor på olika orter, till exempel om ena vårdnadshavaren bor i Kiruna 
C och den andra vårdnadshavaren bor i en av byarna, kan vårdnadshavarna ansöka om 
varsin plats i olika verksamheter. 

Uppsägning av plats 

Uppsägningstiden är en månad. Uppsägning ska göras skriftligt på blanketten 
Uppsägning av plats (bilaga) länk 
http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/Upps%c3%a4gnin
g%20av%20plats.pdf?epslanguage=sv 
Ifylld blankett lämnas eller skickas till skolans rektorsexpedition. Avgift tas ut under 
uppsägningstiden oavsett om barnet nyttjar platsen eller inte. 

Kiruna kommun har att säga upp platsen om platsen inte nyttjas under en 
sammanhängande period av en månad, semester inte inräknad, eller vid obetalda 
avgifter. 

Avgifter och regler 
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Fastställande av avgift bygger på aktuella inkomstuppgifter i det hushåll barnet/barnen 
tillhör. Uppgifter om hushållets inkomster lämnas till skolans expedition på blanketten 
Inkomstuppgift (bilaga) länk 
http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/Inkomstuppgift.p
df?epslanguage=sv 
Avgiften beräknas per barn och procentuellt av hushållets bruttoinkomst enligt 
reglerna för maxtaxa. Detaljerad information om hur avgiften räknas ut finns på 
sidorna 7-9 i dokumentet Tillämpningsregler och avgifter för förskola, pedagogisk 
omsorg och fritidshem (bilaga). Avgiften för fritidshemsverksamheten är en 
månadsavgift som debiteras platsinnehavaren/vårdnadshavaren innevarande månad, 
under skolans läsårsplan oavsett om man nyttjar platsen eller inte. Avgift betalas från 
och med barnets placeringsdatum. 

Avgiften för sommarfritids debiteras platsinnehavaren/vårdnadshavaren innevarande 
månad och enligt den överenskomna vistelseperioden under sommarlovet oavsett om 
man nyttjar platsen eller inte. Avgift betalas från och med barnets placeringsdatum. 

Planeringsdagar 

Verksamheten har rätt att stänga fyra dagar per år för verksamhetsplanering och 
kompetensutveckling. Detta är en kvalitetshöjande faktor och vårdnadshavarna 
ombeds respektera och planera för detta. Besked om vilka dagar det gäller ska lämnas 
senast tre månader i förväg. Planerings- och kompetensutvecklingsdagarna ingår i den 
ordinarie taxan och ger inget avdrag på avgiften. 

Vistelsetid/Scheman 

När barnet börjar på fritids görs ett schema över barnets vistelsetid. Det ska alltid 
finnas ett aktuellt schema över vistelsetiden. Schema och avtal för vistelsetid lämnas till 
skolans rektorsexpedition på blanketten Schema/Avtal (bilaga) länk 
http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/SCHEMA%20och
%20avtal%20f%c3%b6r%20barn.pdf?epslanguage=sv 
 
Anmälan om förändring 

Då avgiften för platsen på fritidshemmet påverkas av flera faktorer åligger det 
vårdnadshavaren att anmäla alla förändringar så som familjeförhållanden, adress-, 
inkomst- och schemaändringar till skolans rektorsexpedition. 

SÄRSKOLA 

Grundsärskolan 

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå 
upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. 
Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av nio årskurser. 

Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en 
kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans 
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kursplaner. Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig 
utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället. 

Träningsskolan 

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. 
Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av 
utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen omfattar träningsskolan fem 
ämnesområden. 

Vad styr verksamheten? 

Skollagen, förordningar och läroplanen ska ligga till grund för hur verksamheten styrs. 
Grundsärskolan följer Läroplan för grundsärskolan där man kan läsa om 
grundsärskolans grundläggande mål och riktlinjer. I läroplanen finns kursplaner med 
kunskapskrav som beskriver vilka kunskaper som krävs för godtagbara kunskaper och 
olika betyg i årskurserna 6 och 9 för grundsärskolans ämnen. 

Hur sker betygsättningen? 

Eleverna ska efter avslutad grundsärskola få intyg om den utbildning de gått igenom. 
Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska intyget kompletteras med ett 
allmänt studieomdöme. Studieomdömet ska avse elevens möjlighet att bedriva studier. 

I Kiruna finns grundsärskolan på Nya Raketskolan. För de barn som bor i byar som 
ligger för långt bort för att eleverna ska kunna gå på Nya Raketskolan ordnas med 
integrering i grundskolan. 

Gymnasiesärskolan 

Gymnasiesärskolan har sin verksamhet i kommunens gymnasieskola, Hjalmar 
Lundbohmsskolan, som ingår i gymnasieförbundet Lapplands gymnasium.  

Särvux 

Särvux verksamhet ingår i kommunens vuxenutbildning som är organiserad under 
Kiruna lärcentra som är en del av Lapplands kommunalförbund. 

 

 

SKOLSKJUTS 

Rätten till skolskjuts 

Barn som går i skolan har i vissa fall rätt till skolskjuts. Det är upp till varje kommun att 
besluta om vilka regler som ska gälla. Det som i första hand styr rätten till skolskjuts är 
ålder och gångavstånd till den skola som kommunen hänvisar till. Vid val av annan 
skola kan rätten till skolskjuts utebli. Vissa elever kan beviljas skolskjuts i annat fall än 
vad som vanligtvis gäller om det finns särskilda skäl. 
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Det finns även regler för hur länge man som mest ska behöva vänta på sin skolskjuts 
sammanlagt under en skolvecka. Utförlig information om vilka regler som gäller finns i 
dokumentet Regler för skolskjutsar (bilaga). Blanketten för Ansökan om skolskjuts 
(bilaga) finns på länk 
http://www.kiruna.se/Global/Blanketter/Barn%20och%20utbildning/ANS%c3%96KAN
%20OM%20SKOLSKJUTS.pdf?epslanguage=sv 
ska fyllas i och skickas till skolskjutsansvarige på Kultur- och utbildningsförvaltningen. 

Busskort/färdbevis 

Du som beviljats skolskjuts och åker buss till och från skolan får ett nytt skolkort varje 
läsår. Det betyder att du inte behöver spara det busskort som du tidigare har haft. Du 
kommer inte att kunna åka på det i fortsättningen. 

Var rädd om ditt skolkort! 

Om du tappar bort eller skadar kortet så att det inte fungerar måste du meddela detta 
till skolexpeditionen/skolskjutsansvarige. Du får betala 50 kr till skolan för att lösa ut 
ett nytt kort. I väntan på ett nytt kort får du ett tillfälligt färdbevis som endast gäller de 
dagar som skolskjutsansvarige har angett på färdbeviset. 

MINORITETSSPRÅK OCH MODERSMÅL 

Förskola – modersmålsstöd 

Förskolan skall medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet 
att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Alla förskolebarn som har ett 
annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsstöd i syfte att utveckla förmågan 
att kommunicera både på svenska och på modersmålet. Verksamheten skall också 
stärka barnens trygghet i sin identitet. 

Förskolans mål och riktlinjer, citat sid 9 Läroplan för förskolan 
”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 
identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns 
språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för 
den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt 
modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper 
inom andra områden. Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än 
svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål.” 
Förskolan ska sträva efter att varje barn, citat sid 13 Läroplan för förskolan 
”- som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin 
förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.” 
 

Grundskola/Gymnasium – Modersmålsundervisning 

Skollagen 10 kap. 7 § (grundskolan)/ 15 kap. 19 § (gymnasiet), citat 
”En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas 
modersmålsundervisning i detta språk om 

1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och 
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2. eleven har grundläggande kunskaper i språket (grundskolan) 
eleven har goda kunskaper i språket (gymnasiet). 

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket 
inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter 
om modersmålsundervisning. Sådana föreskrifter får innebära att 
modersmålsundervisning ska erbjudas i ett språk bara om ett visst antal elever önskar 
sådan undervisning i det språket.” 
 
Modersmålsundervisning är ett eget ämne i skolan. Ämnet syftar till att eleverna skall 
utveckla självkänsla, identitet och språklig förmåga. I skolan har en elev rätt till 
undervisning i modersmål om en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än 
svenska som modersmål och om detta språk utgör dagligt umgängesspråk för eleven. 
Eleven skall ha grundläggande kunskaper i språket och rektor skall utreda elevens 
kunskaper i språket om dessa är oklara. Detta gör rektor då tillsammans med 
modersmålsläraren. Omfattningen av undervisningen bestäms av skolhuvudmannen.  

För att modersmålsundervisning i ett språk skall anordnas måste det finnas minst fem 
sökande i kommunen och det skall finnas en lämplig lärare. Lärarens lämplighet avgörs 
av rektor. 

I grundskolan kan modersmålsundervisning anordnas som 
- språkval 
- elevens eller skolans val 
- tvåspråkig undervisning där stora grupper finns 
- undervisning utanför timplanebunden tid. 

 
Modersmålsundervisning får bara omfatta ett språk med undantag för romska elever 
från utlandet som kan få undervisning i två språk om särskilda skäl föreligger. 
 
Om en elev riskerar att inte nå uppsatta mål på grund av svårigheter med det svenska 
språket skall rektor se till att det utreds om eleven behöver studiehandledning på 
modersmålet och därefter ordna sådan. 
 
Fristående skolor skall ordna modersmålsundervisning på samma sätt som kommunala 
skolor. 
 
Minoritetsspråk 

De nationella minoritetsspråken är meänkieli (tornedalsfinska), finska, samiska, 
romani chib och jiddisch. 

Barn som tillhör de nationella minoriteterna kan i förskolan få möjlighet att utveckla en 
flerkulturell tillhörighet. 

Alla elever i skolan ska ha kännedom om de nationella minoriteternas kultur, språk, 
religion och historia. 
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När det gäller undervisning i de nationella minoritetsspråken är huvudmannen skyldig 
att ordna undervisning även om det finns färre än fem sökande elever i kommunen och 
även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk. 

Anmälan 

Om du vill anmäla ditt barn till modersmålsundervisning tar du kontakt med rektor på 
ditt barns skola. Blankett (bilaga) 

http://www.kiruna.se/PageFiles/4789/Intresseanm%c3%a4lan%20Modersm%c3%a5l_
aug2014.pdf?epslanguage=sv 
  

ELEVHÄLSAN 

Elevhälsans uppdrag är att utifrån en samlad kompetens stödja förskola/skola i arbetet 
kring barn och ungdomars hälsa och främjande. Elevhälsans arbete har en 
hälsofrämjande, förebyggande inriktning och sker i nära samverkan med rektorer och 
arbetslag på skolorna. 

Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar barn och elevers lärande, 
utveckling och hälsa samt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. 

Inom Elevhälsan arbetar skolsköterskor, kuratorer, psykologer, specialpedagoger, 
logoped, skolläkare, resursperson inom värdegrundsfrågor, sekreterare och enhetschef 
för verksamheten. 

Elevhälsans verksamhetsområde omfattar Kiruna kommuns förskolor, grundskolor och 
gymnasiet. Elevhälsan anlitas även av friskolorna samt sameskolorna i Karesuando och 
Kiruna. Det geografiska området är stort och utgörs perifert av Karesuando, Vittangi 
och Abisko. 

Inriktningen på Elevhälsans arbete är: 

- Tidiga, inkluderande, hälsofrämjande och förebyggande insatser 
- Utveckling av ett handledande och reflekterande arbetssätt 
- En samsyn mellan Elevhälsan och förskolans/skolans miniteam för att främja 

hälsa och lärande 

Elevhälsans fyra hörnstenar: 

- Lärandet i fokus 
- Barnets/elevens inflytande 
- Föräldrarnas delaktighet 
- Information vid övergångar mellan stadier, skolor och skolformer 
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MINITEAM/ELEVVÅRDSTEAM 

Varje verksamhet inom Kultur- och utbildningsförvaltningen har ett miniteam där 
uppföljning av elevers/barns utveckling sker. I miniteamet finns rektor/förskolechef, 
skolsköterska och specialpedagog/speciallärare. På vissa skolor finns även studie- och 
yrkesvägledare (SYV) med. 

Beslut om utredning samt upprättande och avslut av åtgärdsprogram tas av rektor. 

Miniteamet träffas regelbundet, oftast en gång i veckan. 

GYMNASIUM 
I Kiruna finns två gymnasieskolor. Den kommunala gymnasieskolan, Hjalmar 
Lundbohmsskolan, är störst och ingår i Lapplands gymnasium som är en del av 
Lapplands kommunalförbund. 
 
I Lapplands gymnasium ingår också de kommunala gymnasieskolorna i Gällivare, 
Jokkmokk och Pajala. Den kommunala gymnasieskolan har ett brett utbud av program.  
 
Förutom den kommunala skolan finns också ett fristående gymnasium, 
Rymdgymnasiet som har följande program: 

- Teknikprogrammet – inriktning teknikvetenskap 
- Naturvetenskapsprogrammet – inriktning naturvetenskap, med ämnen i 

rymdvetenskap 

 

VUXENUTBILDNING 

I dag finns många möjligheter att som vuxen utbilda sig inom olika områden och på 
olika nivåer utan att behöva flytta från sin hemort. På Kunskapsparken finns Kiruna 
lärcentra med bland annat studie- och yrkesvägledning för vuxna.  

Kommunerna Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala bildar tillsammans Lapplands 
kommunalförbund som bland annat organiserar utbildningar för vuxna och erbjuder 
stöd för kommuninvånare som vill utbilda sig på olika nivåer som till exempel inom 
Komvux, Svenska för invandrare (SFI), högskola och yrkeshögskola. 

INFORMATION OM DATAREGISTER 

Enligt personuppgiftslagen (PUL) ska den som för personregister informera de som 
registreras. Kultur- och utbildningsförvaltningen registrerar personuppgifter om barn, 
elever och föräldrar. Ändamålen med dataregistren är att behandla 
barnomsorgsavgifter, skolpliktsbevakning, klasslistor, betyg, närvaro, individuella 
utvecklingsplaner med skriftliga omdömen med mera. Exempel på personuppgifter är 
personnummer, namn, skol- och klasstillhörighet, adress, telefonnummer, familj, 
civilstånd, språkval, betyg med mera. Uppgifterna behandlas i enlighet med 
personuppgiftslagens regler. 
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Förtydliganden angående innehåll i blanketterna 

 

Efternamn = familjenamn 

Förnamn = det dagliga tilltalsnamnet 

Personnummer = födelsedata (år – månad – dag – nr) 

Adress/folkbokföringsadress = gata + nr 

Postnr = t ex 123 45 framför bostadsort 

Postadress = t ex Kiruna  

Är barnet fullt friskt = har barnet någon sjukdom 

Är barnet allergiskt = är det något som barnet reagerar på/känslig mot, t ex mjölk, 
pollen 

Modersmål = vilket språk pratas hemma 

Önskas modersmålsstöd = behövs det stöd i egna språket i verksamheten 

Önskad placering/område = var önskar ni förskola/fritidshem i första hand 

Nuvarande placering = förskola/fritidshem idag 

Vårdnadshavare = mamma eller pappa 

Underskrift = egna namnet i skrivstil 

Inkomst = pengar t ex lön, bidrag  

Anledning till begärd ledighet = varför behöver ditt barn vara borta från skolan 

Skäl till ansökan om skolskjuts = varför behöver ditt barn skolskjuts 

 

 

 
 

 
 
 

  



 
                                                                            
   ANSÖKAN OM PLATS I KOMMUNAL VERKSAMHET                                                                                   
                                                                                           
Vid barns växelvis boende lämnar båda vårdnadshavarna in varsin ansökan om platsen skall nyttjas av bägge 
vårdnadshavarna. 
 
 En blankett per barn 
Barnets efternamn Förnamn  Personnummer (år – mån –dag- nr) 

    
Adress Postnr Postadress  

    
Plats önskas fr.o.m. .  Antal timmar/vecka 

    
Förskola    Pedagogiskomsorg   Fritidshem      

                 □                   □              □                        
Är barnet fullt friskt? Är barnet allergiskt? Modersmål  

 □  Ja            □   Nej  □  Ja        □  Nej   

Önskas modersmålsstöd?  

  □  Ja            □   Nej                                                                                         

      
 

  

Önskad placering/område 

                             

   

    
Särskilda upplysningar    

  
 vårdnadshavare 1 
Efternamn Förnamn  Personnummer år – mån –dag - nr)  

    
Adress Postnr Postadress Tfn/mobil 

    
Arbetsgivare/skola   Tfn arbete 

    
 
 vårdnadshavare 2 
Efternamn Förnamn  Personnummer (år- mån. dag - nr) 

    
Adress Postnr Postadress Tfn/mobil 

    
Arbetsgivare/skola   Tfn arbete 

    
 
 
 Datum Underskrift vårdnadshavare 1 

  
Datum Underskrift vårdnadshavare 2 

  
 

För förskola: Blanketten lämnas/skickas till förskolans placeringsassistent. 
För fritids: Blanketten lämnas/skickas till skolans rektorsexpedition. 
 



 
                                                                                           
ANSÖKAN OM BYTE AV PLATS                                             En blankett per barn      
 
Barnets efternamn Förnamn  Personnummer (år, mån, dag – nr) 

    
Målsmans efternamn Förnamn  Personnummer (år, mån, dag – nr) 

    
Adress Post nr  Postadress 

    
Telefon hem Mobil E-mail  

    
      
 
 
Önskemål 
Nuvarande placering Byte av plats önskas from 

  
Önskad placering Förskola                 Pedagogiskomsorg 
 

    □                              □                          
Övriga upplysningar                                        
  

     
 
    
Datum  Vårdnadshavare 1 Telefon  Mobil 

    
Datum Vårdnadshavare 2 Telefon  Mobil 

    
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________                                                      

Blanketten lämnas/skickas till placeringsassistenten för barnets nuvarande förskola. 
 



                                                                          
 
UPPSÄGNING AV PLATS                                     En blankett per barn. 
 
Barnets efternamn Barnets förnamn  Person nummer (år- mån- dag – nr) 

    
Målsmans efternamn Förnamn  Personnummer (år- mån- dag- nr) 

    
Adress Postnr  Postadress 

    
Telefon  Mobil E-mail  

    
Nuvarande placering   Platsen kommer att nyttjas t o m 

    
 
 
 
OBS! 
Uppsägningstiden är en månad från det datum detta besked inkommit. 
 
Avgift uttages t o m uppsägningstidens slut oavsett om platsen nyttjas eller ej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riktigheter av ovan angivna uppgifter intygas: 
Datum  vårdnadshavare Telefon/mobil Telefon arbete 

    
Datum  vårdnadshavare Telefon/mobil Telefon arbete 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 

För förskola: Blanketten lämnas/skickas till förskolans placeringsassistent. 
För fritidshem: Blanketten lämnas/skickas till skolans rektorsexpedition. 
 







   
 
SCHEMA/AVTAL för barn inom förskola-fritidshem -pedagogisk omsorg-fritids. 
                                                                                                                                           En blankett per barn. 
Efternamn 
 

Förnamn Personnummer (år, mån, dag-nr) 

Adress 
 

Postnr Ort Telefon 

Gäller fr.o.m. 
 

Placering Delad faktura    

 

Tänk på att: 
• Lämnings- o hämtningstider ska ingå i schema 
• Endast fylla i vecka 1 när du har 1-veckasschema 
• Fylla i fler veckor om du har flerveckorsschema och att  

du samtidigt fyller i datum för måndagen i startveckan. 
 

 
Antal veckor 

Datum för måndag 
i startveckan vid 
flerveckorsschema 

 

Vecka 1 Vecka 2 Vecka 3 
Mån   
Tis.   
Ons.   
Tors   
Fre.   
Lör.   
Sön   
Vecka 4 Vecka 5 Vecka 6 
Mån   
Tis.   
Ons.   
Tor.   
Fre.   
Lör.   
Sön.   
 

Genomsnitt används då schema ej kan anges:__________________tim/vecka 

 
Övriga upplysningar 
 
 
 
 
Riktighet av ovan angivna uppgifter intygas 
Datum 
 

Underskrift-Vårdnadshavare 1 Telefon 

Datum 
 

Underskrift-Vårdnadshavare 2 Telefon 

 

För förskola: Blanketten lämna/skickas till förskolans placeringsassistent. 
För fritids: Blanketten lämnas/skickas till skolans rektorsexpedition. 
 



1 
 

 

                                                                                       Uppdaterad 2016-02-03 

 

 

 

Tillämpningsregler  

och  

avgifter 

för förskola, pedagogisk omsorg  

och fritidshem 

 

 
 

antagna av barn- och utbildningsnämnden 2015-06-11, § 105,  

att gälla fr o m 2015-07-01 

Kultur- och utbildningsförvaltningen 
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Förskoleverksamhet 
 
Förskoleverksamhet bedrivs i förskola och som pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare). 
 
 

Förskola för barn 1-5 år 
 
Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn i ålder 1-5 år vars vårdnadshavare 
förvärvsarbetar, studerar, är föräldralediga eller arbetssökande, eller om barnet 
har ett eget behov av förskola. 
 
Förskola ska erbjudas i den omfattning som vårdnadshavarens arbete, studier och restid eller 
barnets egna behov motiverar. I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare som har i 
uppdrag att främja barns lärande utifrån det mål och riktlinjer som anges i förskolans 
läroplan, Lpfö 98, och skollagen. 
 
 

Pedagogisk omsorg för barn 1-5 år (dagbarnvårdare) 
 
Pedagogisk omsorg kan erbjudas som ett alternativ till förskola. Verksamheten bedrivs hos 
dagbarnvårdare. Värdegrunden i förskolans läroplan gäller för pedagogisk omsorg. 
Förskolans läroplan är vägledande för verksamheten. 
 
 

Omsorg på obekväm arbetstid 
 
För vårdnadshavare med obekväm eller oregelbunden arbetstid på kvällar, nätter och helger 
kan omsorg erbjudas barn inskrivna vid Bolags förskola och fritidshem. Plats kan kombineras 
med skolans fritidshem. För förskole-/fritidshemsplats på obekväm arbetstid debiteras ingen 
extra avgift. 
 
 

Föräldralediga 
 
Barn till vårdnadshavare som är föräldralediga med nyfött syskon har rätt till plats i 
förskola/pedagogisk omsorg 15 timmar/vecka. 
 

Allmän förskola 

 
Avgiftsfri allmän förskola om 15 timmar per vecka eller 525 timmar per år erbjuds alla barn 
från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. Allmän förskola följer grundskolans 
läsårsplan, vilket innebär att platsen inte kan nyttjas under grundskolans lovdagar. 
Förskolechefen beslutar om närvarotidens förläggning. 
 
 

Skolbarnomsorg 
 
Skolbarnomsorg bedrivs i fritidshem under skolans verksamhetsår enligt läsårsplan. 
Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet som erbjuds för elever inskrivna i 
förskoleklass eller grundskola från höstterminen det år barnet blir 6 år och till och med 
vårterminen det år barnet fyller 13 år. Uppgiften är att komplettera utbildning i skolan och 
erbjuda eleven en meningsfull fritid och rekreation. Tillsammans bidrar skola och fritidshem 
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till elevens allsidiga utveckling och lärande. Fritidshemmet ska organiseras så att det 
möjliggör för vårdnadshavare att förvärvsarbeta och studera. 
 
 

Sommarfritidshem 
 
Under skolans sommarlovsperiod erbjuds elever inskrivna i förskoleklass och grundskola 
sommarfritidshem. Verksamheten är belagd med avgift enligt gällande taxa och enligt den 
överenskomna vistelseperioden. Ansökan görs på särskild blankett: ”Ansökan om plats”, 
senast en månad innan placering är aktuell och är bindande. 
 
 

Fristående förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 
 
I kommunen finns det förskoleverksamhet och skolbarnomsorg som bedrivs i enskild regi så 
som personalkooperativ, föräldrakooperativ, statlig regi och friskola. 
 
 

Allmänna bestämmelser förskola/ pedagogisk omsorg 
 
Barn med förskoleplacerat syskon hanteras före nyplaceringar. 
 
Vårdnadshavare kan tacka nej en gång till erbjuden plats och stå kvar i kö. 
 
 

Öppethållande på förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg 

Öppethållande på förskola/fritidshem är 06:30 – 18:00. Vid behov kan verksamheten vara 
öppen 06:00 – 18:30. Förskolechefen/rektor prövar och beslutar om behov av utökat 
öppethållande. 
 
Öppethållande i pedagogisk omsorg är 06:30 – 16:30. 
 
 

Placering och kö för förskola/pedagogisk omsorg 
 
Placering av förskolebarn sker på förskola eller i pedagogisk omsorg. Hänsyn tas till 
vårdnadshavarens önskemål, men förskoleplats kan erbjudas på samtliga områden i Kiruna 
C. Tuolluvaaraområdet ingår i Kiruna C. Barn i Jukkasjärvi kan i förekommande fall även 
erbjudas plats i Kiruna C. 
 
Skolområdena i västra respektive östra kommundelarna är egna placeringsområden. Detta 
avser således Abisko, Svappavaara, Vittangi, Övre Soppero samt Karesuando. 
 
Fyra månader innan platsbehov skall anmälan göras på särskild blankett: ”Ansökan om plats 
i kommunal verksamhet”. Blanketten är tillgänglig via kommunens hemsida, men kan även 
erhållas från placeringsassistenterna, Kultur- och utbildningsförvaltningens expedition eller 
genom Kirunas stadshus reception. 
 
Blanketten lämnas/skickas till den placeringsassistenten på det placeringsområde där 
vårdnadshavare önskar plats i första hand. Se sista sidan! 
 
Vid erbjudande om plats skickas ett placeringserbjudande till vårdnadshavarna. 
Vårdnadshavare kan tacka nej en gång till erbjuden plats och stå kvar i kö. 
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Då erbjuden plats i förskolan ianspråktas sker s.k. inskolning. Inskolning i 
förskoleverksamheten ska ske tillsammans med vårdnadshavare. Förskolechefen beslutar om 
inskolningens form och genomförande. 
 

 
Vistelsetid 
 
När barnet tilldelas plats ska vårdnadshavare lämna in schema till placeringsassistenten över 
barnets vistelsetid utifrån de behov familjen har, det vill säga vårdnadshavares arbets- eller 
studietid inklusive restid. Det ska alltid finnas ett aktuellt schema över vistelsetiden på 
förskolan. Har vårdnadshavaren oregelbundna tider beräknas en genomsnittlig tid per vecka, 
dock längst 6 veckor. Vårdnadshavaren ansvarar för att barnet lämnas och hämtas inom den 
överenskomna vistelsetiden. 
 
 

Anmälan om förändring 
 
Vårdnadshavare ska anmäla alla förändringar beträffande familjeförhållanden: adress-, 
schema-, och inkomstuppgifter, föräldraledighet samt arbetslöshet till kommunen. En sådan 
förändring anmäls till placeringsassistenten. 
 
 

Semester och annan ledighet 
 
Vid vårdnadshavares semester, lov eller annan ledighet är barn 3-5 år endast berättigat till 
allmän förskola 15 h per vecka. 
 
 

Uppsägning av plats 
 
Uppsägningstiden av plats är en månad. Uppsägningen ska alltid göras skriftligt på 
särskild blankett och inlämnas till placeringsassistent. Avgift tas ut under uppsägningstiden 
oavsett om barnet använder sin plats eller inte. Kiruna kommun har rätt att säga upp platsen 
om platsen inte nyttjas under en sammanhängande period av en månad, semester ej 
inräknad, eller vid obetalda avgifter. 
 
 

Platsinnehavare 
 
Det är vårdnadshavare som anmäler barnets behov av plats i förskoleverksamhet eller 
skolbarnomsorg. När vårdnadshavare får en plats är den eller de platsinnehavarna. I de fall 
vårdnadshavare har gemensam vårdnad och inte bor ihop, ansöker de om en gemensam plats 
eller eventuellt om var sin plats i de fall vårdnadshavarna bor på olika orter. 
 
 

Familjeförhållande/hushåll 
 
Utgångspunkten för avgiftsberäkning är inkomsten i det hushåll barnet/ barnen tillhör. Med 
hushåll avses ensamstående och makar. Med makar jämställs personer som utan att vara 
gifta med varandra lever tillsammans och har eller har haft gemensamma barn eller är 
folkbokförda på samma adress. För makar med såväl gemensamma som inte gemensamma 
barn beräknas avgiften på makarnas sammanlagda inkomster. Samma princip gäller för 
sammanboende med eller utan gemensamma barn. 



6 
 

 
I de fall ett barns vårdnadshavare har gemensam vårdnad men bor på skilda håll i 
kommunen är båda vårdnadshavarna platsinnehavare. Avgiften grundas på den 
sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll. Om barnet bor växelvis hos 
vårdnadshavarna kan detta innebära två avgifter, som avser samma barn. De sammanlagda 
avgifterna får dock inte överstiga maxtaxan för en plats. 
 
För ensamstående platsinnehavare beräknas avgiften på hushållets inkomst. 
 
 

Planeringsdagar 
 
Verksamheten har rätt att stänga fyra dagar per år för verksamhetsplanering och 
kompetensutveckling. Detta är en kvalitetshöjande faktor och vårdnadshavarna ombeds 
respektera och planera för detta. Besked om vilka dagar det gäller ska lämnas senast tre 
månader i förväg. Planerings- och kompetensutvecklingsdagarna ingår i den ordinarie taxan 
och ger inget avdrag på avgiften. 
 
 

Avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 
 
Avgiften utgår enligt taxa som beslutats av kommunfullmäktige. Den beräknas per barn och 
procentuellt av hushållets bruttoinkomst. Se maxtaxa. 
 
Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster. 
Fastställande av avgift bygger på aktuella inkomstuppgifter. För egna företagare är det bara 
den inkomst av aktiv och/ eller passiv näringsverksamhet (överskott) som förs ut på 
deklarationens huvudblankett som ska medräknas i hushållets samlade bruttoinkomst.  
 
Avgiften i förskoleverksamhet är en månadsavgift som debiteras platsinnehavaren 
innevarande månad, 12 månader per år, enligt den överenskomna vistelsetiden, oavsett om 
man nyttjar platsen eller inte.  
Avgift betalas från och med barnets placeringsdatum.  
 
Det finns två avgiftsnivåer beroende på närvarotiden; över eller under 25 timmar per vecka.  
 
Avgiften i fritidshemsverksamhet är en månadsavgift som debiteras platsinnehavaren 
innevarande månad under skolans verksamhetsår enligt elevläsårsplan oavsett om man 
nyttjar platsen eller inte. Avgift betalas från och med barnets placeringsdatum. 
 
Avgiften i sommarfritidshem debiteras platsinnehavaren innevarande månad och enligt den 
överenskomna vistelseperioden under sommarlovet oavsett om man nyttjar platsen eller inte. 
Avgift betalas från och med barnets placeringsdatum.  
 
 
Som avgiftsgrundande inkomst räknas: 
 

 Bruttolön inklusive tillägg, skattepliktiga förmåner och ersättningar 

 Försäkringskassan(skattepliktig): föräldraersättning/ sjukersättning/ sjukbidrag/ 
vårdbidrag (arvodesdelen)/ pension (ej barnpension). 

 Studiestöd  

 Arbetslöshetsersättning/ aktivitetsstöd 

 Arvodesersättning familjehem 
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Blir den inrapporterade inkomsten förändrad ska ny inkomstuppgift lämnas. 
Fakturamottagare som inte lämnar begärda inkomstuppgifter placeras i högsta taxeklassen. 
 
I samband med påbörjad/ avslutad placering i förskola/ pedagogisk omsorg/ fritidshem 
debiteras föräldrarna/ vårdnadshavare avgift för antalet kalenderdagar barnomsorgen pågår 
första/ sista månaden. Delningstal är 30 dagar.  
 
Från avgiftsgrundande inkomst medges avdrag för underhållsbidrag som erläggs enligt dom 
eller avtal. Den underhållsskyldige ska styrka avdraget med intyg. 
 
Betalas inte avgiften efter påminnelse överförs ärendet till inkasso. Dessutom kan rätten till 
plats i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg förfalla och leda till återtagande av plats. 
 
Vid om- eller nyplaceringar ska obetalda avgifter vara betalda. 
 
Vid dagbarnvårdares frånvaro och ingen alternativ barnomsorg kan erbjudas medges 
reducering av avgiften. Delningstal är 30 dagar. Vid frånvaro av andra orsaker medges inte 
reducering eller återbetalning av avgiften. 
 
Barn med behov av särskilt stöd, enligt skollagen 2:a kap § 9, har avgiftsfritt 15 timmar per 
vecka. För § 9 placerade barn inom skolbarnsomsorgen uttages avgift. Efter särskild prövning 
finns möjlighet att ge barn avgiftsfri skolbarnsomsorg. I dessa fall ska bedömningen grunda 
sig enbart på barnets behov. 
 
För barn som enligt skollagen 2:a kap § 8a anvisats plats i allmän förskola upp till 15 tim per 
vecka uttages ingen avgift. Vid vistelsetid mer än 15 timmar per vecka i förskoleverksamhet 
uttages en reducerad avgift. Barnet erbjuds plats i allmän förskola från och med 
höstterminen det år barnet fyller 3 år.  
 
För de barn som endast har allmän förskoleplats och tillika är barn till föräldralediga 
debiteras avgift under sommaren. 
 
Avgiften ändras vid förändringar av vistelsetiden, inkomsten och ändrade 
familjeförhållanden. 
 
Vid separation räknas ny inkomst från det datum vårdnadshavarna har skilda bostäder. 
Flyttdatum ska kunna styrkas. 
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Maxtaxa från och med 2016-01-01 
 
Avgiften utgörs av nedan angivna procentsatser beräknat på hushållets bruttoinkomst per 
barn och per månad. Avgift uttages 12 månader per år i förskoleverksamhet och efter skolans 
verksamhetsår i skolbarnsomsorg.  
Avgift för sommarfritidshem uttages efter överenskommen vistelseperiod.   
 
Omsorgsform I familjen finns: 
  Barn 1 Barn 2  Barn 3  Barn 4  
Förskola/ Ped.omsorg   
heltid  3 % 2 % 1 % ingen avgift 
 
Allmän förskola 2,1 % 1,4 % 0,7 %        ” 
       
Förskola/ Ped.omsorg   
under 25 tim/v - deltid 2,25 % 1,5 % 1 % ingen avgift 
 
Allmän förskola 1,6 % 1,05 % 0,7 %        ” 
       
Förskola/ Ped.omsorg  
Föräldralediga 15 tim/v 1 % 0,75 % 0,5 % ingen avgift 
       
Fritidshem  2 % 1 % 1 % ingen avgift 
       
 
Inkomsttaket för uttag av avgift är 43 760 kr per månad med en högsta avgift för ett placerat 
heltidsbarn på 1 313 kr per månad. 
 
Hushållets barn räknas från det yngsta placerade (nr 1) till det äldsta placerade, oavsett om 
det är förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg. Har hushållet ett barn i förskola och ett 
barn i fritidshem så är det avgiften för barn 1 i förskolan och avgiften för barn 2 i fritidshem 
som gäller vid beräkningen av hushållets totala avgift.     
 
Avgiften räknas ut enligt följande:  
Bruttoinkomst (eller ev. inkomsttak) x aktuell procentsats enligt ovan = månadsavgift. 
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Placeringsassistenter - förskola, pedagogisk omsorg och 
fritidshem 

Placering av barn till Luossavaara fritidshem, Lokeldarens förskola, Högalids förskola, 
Bullerbyns förskola, Bergkristallens förskola och Abisko förskola/fritidshem samt pedagogisk 
omsorg (dagbarnvårdare): 

Ann-Katrine Andersson  tel. 0980-702 41 
e-post Ann-Katrin.Andersson@kommun.kiruna.se 

 

Placering av barn till Triangelns fritidshem, Ripans förskola, Backens förskola, Fjällets 

förskola, Thule förskola, Norrskenets förskola och Fyrklöverns personalkooperativ: 

Karin Carlsson  tel.0980-700 99 

e-post Karin.Carlsson@kommun.kiruna.se 

 

Placering av barn till Rakets fritidshem, Lilla Björns förskola, Jökelns förskola, Kastanjens 

förskola, Kottens förskola, Hjalmar Lundbohms förskola, Bolags dag- och natt förskola, 

Fjällrävens förskola och Jukkasjärvi förskola: 

Eva Enback tel. tel. 0980-705 12 

e-post Eva.Enback@kommun.kiruna.se 

 

Placering av barn till Högalid- och Berga fritidshem: 

Eija Joki   tel. 0980-702 40 

e-post Eija.Joki@kommun.kiruna.se 

 

Placering av barn till Tuolluvaara- och Jukkasjärvi fritidshem: 

Ann-Gerd Gunillasson  tel. 0980-702 64 

e-post Ann-Gerd.Gunillasson@kommun.kiruna.se 

 

Placering av barn till Vittangi- och Svappavaara fritidshem, Lyktans förskola och 

Svappavaara förskola: 

Teresia Johansson Blind tel: 0980-706 85 

e-post Teresia.Johansson-Blind@skola.kiruna.se 

 

Placering av barn till Karesuando- och Övre Soppero fritidshem, Regnbågens förskola, 

Snöflingans förskola och Enristets pedagogiska omsorg: 

Maria Blind  tel: 0980-756 43 

e-post Maria.Blind2@skola.kiruna.se  

mailto:Teresia.Johansson-Blind@skola.kiruna.se
mailto:Maria.Blind2@skola.kiruna.se


 
 

FÖRSLAG PÅ AKTIVITETER 
 

TRYGGHET OCH DELAKTIGHET 
• Synliga vuxna finns ute på raster och vid utevistelse 
• Utforma omklädningsrum/duschar och toaletter så att det ges 

utrymme för den enskildes integritet 
• Skapa förtroendefulla relationer mellan barn och vuxna genom 

att i lek och lärande uppmuntra den gemensamma dialogen 
• Erbjud tillfälle för reflektioner kring förhållningssätt 
• Barn och vuxna kommunicerar och tydliggör målen i läroplanen 

 
RÖRELSE 

• Utemiljö som inbjuder till fysisk aktivitet  
• Lärande utemiljö; genom vistelse i naturen får barnen 

upplevelser och kunskaper som kan stimulera ett fortsatt 
intresse för friluftsliv 

• Integrera ämnen i aktiviteter utomhus med utgångspunkt i 
respektive ämnes kursplanemål. Elevens val kan användas i 
hälsofrämjande syfte  

• Barn kan få möjlighet att utnyttja skolans idrottslokal direkt 
efter skoldagens slut 

 
MAT OCH MÅLTIDER 
• Tillräckligt med tid att äta på schemalagda, regelbundna, fasta 

tider 
• Alla, även de som har behov av specialkost, ska känna sig trygga 

att äta måltider (lunch, utflykt, mellanmål, hemkunskapen) i 
förskolan och skolan.  

• Förskola och skola är fri från godis, snacks och läsk och har 
begränsad tillgång till bakverk och övriga sötade produkter 

• Pedagogiska måltider betyder att vuxna och barn äter 
tillsammans för att ge en möjlighet att förmedla en positiv 
attityd till måltiden 

     
BUN 2008-03-12 

 
 

 
         Barn- och Utbildningsförvaltning 

 

    
 

HÄLSOFRÄMJANDE FÖRSKOLA 
OCH SKOLA 

 
POLICY FÖR KIRUNA KOMMUN 

 
 
 

 LÄRANDE 
 
 
 

 
 HÄLSA 

 
 
 
 
 
 

   TRYGGHET 
 
 
 



 
 

INLEDNING 
 

Visionen för förskola/skola i Kiruna Kommun är trygghet, delaktighet 
och framtidstro. 
I skollagen står: ” Utbildningen syftar till att ge kunskaper och 
färdigheter samt att främja hälsa, en allsidig utveckling och en livslång 
lust att lära”. 
I vår lokala skolplan för Kiruna Kommun står också: ”Skolan ska bedriva 
sin verksamhet så att varje elev tillägnar sig insikt om värdet av goda 
kostvanor, motion och en sund livsföring”. 
 
 

 

HÄLSOFRÄMJANDE POLICY 
 

Förskolan och skolan är en plats för lärande, vilket innebär ett 
gemensamt uppdrag för all personal att delta i att skapa lärandemiljöer 
för barn och ungdomar.  
Bra lärandemiljö är att ha en balans mellan lärande, trygghet och 
hälsa för ökad måluppfyllelse och välbefinnande. 
Det finns ett tydligt positivt samband mellan kunskap och hälsa. 
En hälsofrämjande förskola och skola sätter det friska i fokus och ser 
till att det tankesättet genomsyrar hela förskolans/skolans arbetssätt. 
I en sund förskola/skola går hälsotänkandet som en röd tråd genom all 
verksamhet. 
 
Den hälsofrämjande verksamheten på förskola/skola följs upp i 
årsredovisningen. 
 
Policyn revideras vid behov. 
 

 
 

 
 

MÅL – HÄLSOFRÄMJANDE FÖRSKOLA OCH 
SKOLA 

 
Hälsa kan definieras på många sätt. I detta dokument fokuseras 
trygghet och delaktighet, fysisk miljö, rörelse och måltider. 
 
Trygghet och delaktighet: en öppen, tillåtande och respektfull 
atmosfär mellan barn och vuxna som skapar förståelse för varje 
individs unika förutsättningar – att få vara den man är. Det leder till 
utveckling för både barn och vuxna och stärker självkänslan. När vi 
känner förståelse och respekt för varandra mår vi också bra och kan 
tillgodogöra oss ny kunskap. 
Att ha inflytande över arbetets innehåll, utifrån målen i läroplanen, och 
över den miljö där arbetet sker. 
 
Den fysiska miljön ska vara inbjudande, ren och fräsch, med dämpad 
ljudnivå, där både barn och vuxna trivs och umgås tillsammans. Lokaler 
som matsal, kafeteria, uppehållsrum och skolgårdar ska vara naturliga 
träffpunkter för vuxna, barn och ungdomar. 
 
Fysisk aktivitet och rörelse: regelbunden fysisk aktivitet gör att barn 
och unga mår bra. Den som rör på sig mår bättre och orkar mer och har 
lättare att koncentrera sig och ta till sig kunskap. Rörelse främjar 
också psykiskt välbefinnande. Alla barn ska ges möjlighet till daglig 
fysisk aktivitet och rörelse. 
 
Mat och måltiderna är avgörande för barns hälsa, utveckling och 
välbefinnande.  
Den som är hungrig har svårt att koncentrera sig och därmed svårt att 
lära. 
Bra mat i förskolan och skolan betyder att ALLA måltider som serveras 
är nöringsriktiga och goda – inte bara lunchen – utan också frukost, 
mellanmål och kafeterians utbud. 
 
 



 

 

Specialkost 

Barn i behov av specialkost ska också ha förutsättningar för bra 

matvanor och serveras måltider som uppfyller näringsrekommen-

dationerna.  

Om ditt barn är i behov av specialkost är det viktigt att du berät-

tar det på förskolan. Beställning av specialkost görs på blanket-

ten ”Specialkost”. Bifoga också läkarintyg. Blanketten hämtas 

och lämnas in i ditt barns förskolekök. 

Vid frånvaro 

Kontakt 

Vi är tacksamma om du kontaktar förskolan före kl 7.30 om ditt barn är borta 

från förskolan och alltså inte ska äta måltiderna, t.ex. vid ledighet eller sjukdom. 

Har du funderingar kring maten i förskolan är du välkommen att kontakta ditt 

barns förskolekök. 

Besök gärna vår hemsida! 

På hemsidan finns bland annat aktuell matsedel för respektive förskola. 

 

http://www.kiruna.se/Kommun/Barn-utbildning/Maltidsverksamhet/Test/  

 

Kiruna kommun 

Barn- och utbildningsförvaltning 

Jenny Lejon, Kostchef, Förskolekök 

Telefon: 0980-700 37 

Mail: jenny.lejon@skola.kiruna.se 

 

 

Måltider  

i förskolan 

Kiruna kommun 



 

 

Maten som serveras i Kiruna kommuns förskolor är näringsmässigt rätt samman-

satt. Vår målsättning är att måltiderna smakar gott, ser goda ut och äts i en trevlig 

miljö. Vid servering av alla måltider hjälper förskolans personal barnen. Pedago-

gerna ska också vara goda förebilder och ha en positiv inställning till maten. 

Måltider i förskolan 

Kost är en av de viktigaste faktorerna för god hälsa hos våra barn. Förskolebarn 

äter en stor del av sitt dagliga intag av mat i förskolan. Därför kan en hälsosam 

livsstil med bra matvanor också främjas i förskolan 

Varierade måltider 

I förskolan serveras varje dag varierande frukost, lunch och mellanmål från kost-

cirkelns alla delar vid regelbundna tider. Alla våra målti-

der är näringsvärdesberäknade. De flesta maträtter 

tillagas från grunden och är fria från onödiga tillsatser.  

I lunchen ingår varje dag råkost och sallader, hårt bröd, 

Norrgott, ekologisk mellan-/lättmjölk samt frukt.  

 

Till frukost och mellanmål serveras huvudsakligen en variation 

av mjölk/naturell fil/yoghurt, flingor/müsli/gröt, bär/mos/sylt, 

smörgås med pålägg samt frukt och grönsaker. 

 

 

Frukt och grönsaker 

Till samtliga måltider serveras varierande frukt och/eller grönsaker. 

Förskolekök 

I Kiruna kommun finns det 23 förskolekök, varav 11 är tillagningskök, 9 är ser-

veringskök och 3 är mottagningskök. I tillagningsköken tillagas och bereds fru-

kost, lunch och mellanmål. I serverings- och mottagningsköken bereds frukost 

och mellanmål och lunch tas emot varm från ett centralkök. 

Mat och miljö 

Måltidsverksamheten i Kiruna kommun arbetar för att bidra till 

en bättre miljö. Vi använder oss av ekologiska livsmedel i så 

stor utsträckning som möjligt och arbetar aktivt med att minska 

matsvinn. Vi väljer dessutom att servera färska frukter och 

grönsaker efter säsong. 



             Inflyttning/inskrivning av elev 
 
 
 Uppgifter om eleven 
Elevens namn Personnummer 
  

Folkbokföringsadress  
  

Alternativ adress (ifylls t ex vid delad vårdnad)  
  

 
Uppgifter om förälder/vårdnadshavare 1 
Namn  Personnummer 
   

Gatuadress  Hemtelefon 
   

Postadress Mobiltelefon Telefon till arbetet 
   

  
Uppgifter om förälder/ vårdnadshavare 2 
Namn  Personnummer 
   

Gatuadress  Hemtelefon 
   

Postadress Mobiltelefon Telefon till arbetet 
   

 
Nuvarande skola Årskurs 
  

Kontaktperson på nuvarande skola  
  

Skola vi önskar flytta till  
  

Om barnet har annat modersmål än svenska Ev. språkval 
Var vänlig ange vilket  

 
Behov av specialkost 
-vid byte av skola inom kommunen är det viktigt att ni som vårdnadshavare kontaktar den nya skolans 
kökspersonal och meddelar att ert barn ska börja på skolan. 
-vid inskrivning avseende en nyinflyttad elev måste blanketten specialkost fyllas i. Information och blankett 
finns på skolmåltidernas hemsida (www.kiruna.se/kommun/barn-utbildning/måltidsverksamhet) 
 
Skolhälsovården För att underlätta barnets skolgång vill vi att ni lämnar viktiga uppgifter om barnet, t ex 
svårare tal- hörsel- eller synfel, allergier, diabetes, epilepsi etc till skolsköterskan. 
Gemensam vårdnad bygger på att vårdnadshavarna utövar vårdnad om barnet tillsammans, genom 
gemensamma beslut som rör omvårdnad, trygghet och uppväxt. Båda föräldrarna skall vara överens om anmälan 
till skolverksamhet och byte av skola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
 
 
Ort och datum  
  

Underskrift av förälder/vårdnadshavare 1 Underskrift av förälder/vårdnadshavare 2 
  

Skola/klassplacering/årskurs From datum 
  

Underskrift av rektor Datum 

 

Blanketten lämnas/skickas till rektorsexpedition på den nya skolan vid inskrivning på rektorsområdet. 



Kiruna kommun    Beslutad 
Barn- och utbildningsförvaltningen                                      2010-11-11 
          
 

                
 
 

Kvalitetsdeklaration avseende skollunchen i grundskolan 
 
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för de pedagogiska verksamheter som 
syftar till att utveckla lärande och kunskap hos kommunens yngsta medborgare. 
Nämnden ansvarar också för kommunens måltidsverksamhet.  
 
Hälsa är en förutsättning för lärandet och mat är en del av hälsan. Skollunchen 
ingår i skoldagen och är en viktig faktor som påverkar elevens resultat i skolan. En 
bra skollunch handlar dels om tillgången till näringsriktig mat och dels om en 
trivsam miljö som inbjuder till att äta lunch.   
 
Enligt den nya skollagen (2010:800) som träder i kraft 1 juli 2011 skall eleverna i 
grundskolan utan kostnad erbjudas näringsriktiga skolmåltider. För hantering av 
livsmedel gäller också livsmedelslagen (2006) som styr hantering av livsmedel, 
hygien etc.   
 
Kvalitetsdeklarationen har tagits fram med utgångspunkt från de nationella 
styrdokument som styr barn- och utbildningsnämnden samt brukarundersökningar. 
 
Barn- och utbildningsnämnden lovar att : 

• skollunchen ska medverka till att eleverna ska må bra både fysiskt och 
socialt 

 
• skollunchen ska främja goda kostvanor och stimulera intresset för en 

levande matkultur, såväl svensk som internationell, samt erbjuda en 
varierad och säsongsanpassad meny 

 
• erbjuda goda och näringsriktiga skolluncher som tillgodoser 1/3 av 

dagsbehovet av energi- och näringsämnen utifrån Livsmedelsverkets 
rekommendationer 

 
• erbjuda minst två rätter varje dag varav en rätt är vegetarisk 

 

• specialkost erbjuds till dem som av medicinska skäl har behov av detta 
 

• erbjuda minst ett alternativ på rätt som är anpassad för dem som av etiska 
eller religiösa skäl ej kan äta all typ av mat 

 
• om maten tar slut så ska väntetiden aldrig bli mer än 30 minuter innan 

ersättningsmat finns 
 

• sträva efter miljösmarta och ekologiska livsmedel med bra kvalité utan 
onödiga tillsatser och sockerersättningar samt att minska på svinnet av mat 

 
• erbjuda en lugn och trivsam miljö i skolans matsalar där vuxna äter 

tillsammans med eleverna och visar ett tydligt engagemang för måltiden 
 

 



• skollunchen serveras tidigast kl 10.30 
 

• att alla matgäster ska ha tillräcklig tid att äta i matsalen och att sträva efter 
en schemaläggning där alla elever får äta ungefär samma tid varje dag 

 
• att i matsalen presentera dagens rätter visuellt i syfte att ge matgästen hjälp 

att lägga upp en bra kombinerad måltid som är näringsriktig 
 
• att en gång per termin organisera kostråd på skolan där elever, 

skolpersonal och personal från skolmåltiderna deltar 
 
Du lovar : 

• som förälder att ta ansvar för att ge barnet en positiv inställning till mat och 
matvanor samt att ge barnet möjlighet att äta frukost varje morgon innan 
skolstarten 

 

• som elev att lägga upp en lagom stor portion som du orkar äta upp och som 
är allsidig 

 
• som elev att aktivt bidra till att det blir en lugn, ren och trevlig miljö i 

matsalen  
 

• som elev att ta av dig ytterkläder och lämna dem utanför matsalen för att 
bidra till en mer hygienisk miljö i matsalen 

 
 

Håller vi inte vad vi lovar? 
Om Du anser att vi inte håller vad vi lovar så vill vi att Du talar om det för oss.  
 
Tala gärna direkt med Ditt barns lärare eller skolans rektor. Du har också möjlighet att skicka 
in synpunkter via e-post eller brev (se adresser nedan).  
 
 
Vill Du veta mer? 
För ytterligare upplysningar kan Du kontakta oss på något av följande sätt: 
 
Telefon: 0980-702 84 
 
E-post: barn-utbildning@kommun.kiruna.se 
 
Postadress:  Kiruna kommun 
 Barn- och utbildningsförvaltningen 
 981 85 Kiruna 
 



Specialkost 
Förfrågan angående behov av specialkost och en informationsbroschyr 
skickas ut i januari till alla blivande 6-årselevers målsmän. 

För övriga med behov av specialkost finns blankett att hämta på vår hemsida 
under fliken Specialkoster. Ifylld blankett kan lämnas in till personalen på 
skolmatsalen. 

I Kiruna C tillagas specialkoster på Hjalmar Lundbohmsskolans kök. 
Nya Raketskolans kök tillagar specialkoster till sina matgäster. 
I Vittangi tillagas specialkosterna på Ängsgården. 
I övriga byar tillagas specialkosterna i respektive skolkök. 

Det går bra att kontakta personalen på respektive skolmatsal om det finns 
funderingar kring specialkost eller ändrade behov under läsåret. 

Under våren skickas ny förfrågan inför nästa läsår hem till alla elever som 
redan finns inskrivna hos oss med behov av specialkost. 

Läkarintyg krävs inte men för ert barns/ungsdoms egen säkerhet så 
rekommenderar vi att läkarintyg bifogas om sådant finnes. 

Information om dataregister  
Enligt personuppgiftslagen (PUL) ska den som för personregister informera 
de som registreras. Kultur och utbildningsförvaltningen registrerar 
personuppgifter om barn, elever och föräldrar. Ändamålen med dataregistren 
är att behandla barnomsorgsavgifter, skolpliktsbevakning, klasslistor, betyg, 
närvaro, individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen med mera. 
Exempel på personuppgifter är personnummer, namn, skol- och 
klasstillhörighet, adress, telefonnummer, familj, civilstånd, språkval, betyg 
med mera. Uppgifterna behandlas i enlighet med personuppgiftslagens 
regler. 

 



 
                                                      LEDIGHETSANSÖKAN 
                                                           -för elev i grundskolan 
Bestämmelser om ledighet 
En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre 
ledighet beviljas. Meddelat beslut om ledighet kan inte överklagas. 

Rutin vid ledighetsansökan 
Mentor/ansvarig pedagog kan bevilja ledighet för högst 5 dagar per läsår.  Rektor beslutar om övrig ledighet. 

Ledighetsansökan lämnas till elevens mentor/ansvarig pedagog för vidare handläggning oavsett omfattning på 
begärd ledighet. Ledighet som avser längre tid än 5 dagar bör lämnas minst 30 dagar före tid för sökt ledighet. 

Elevens namn 
 

  

Klass/årskurs 
 

  

Skola 
 

  

Tid för ledighet 
 

 Antal skoldagar 

Anledning till begärd ledighet 
 
 
 

  

Yttrande av mentor/ansvarig pedagog 
 
 
 

  

Tidigare erhållen ledighet antal dagar: 
 

  

Som förälder/vårdnadshavare är jag även införstådd med att mitt barn genom ledigheten avstår från den 
garanterade undervisningstid som skollagen föreskriver.    
  
_______________________________________          _______________________________________    
Elevens underskrift                                                                    Förälder/vårdnadshavares underskrift   
 
_______________________________________          _______________________________________ 
Ort                                                                                                      Datum 

Begärd ledighet:     □ Tillstyrks/Beviljas                                       □  Avstyrks/Avslås 

 
__________________________________________            ___________________________________________ 
Mentor/ansvarig pedagog                                                             Ort och datum 

Begärd ledighet:   □ Beviljas                                                           □  Avslås             

 
__________________________________________            ___________________________________________  
Rektor                                                                                             Ort och datum  

___________________________________________________________________________________________ 
Ledighetsansökan lämnas till elevens mentor/ansvarig pedagog 
 



 
 
Intresseanmälan till modersmålsundervisning 

Anmälan gäller löpande och undervisningen är obligatorisk till dess att vårdnadshavaren skriftligt 
avanmäler eleven. 

Elevens efternamn Elevens förnamn Personnummer 
 

Adress  
 

Telefon bostad 

Mitt/vårt barn går nu i (skriv namnet på skolan) 
 

 klass 

Om ditt/ert barn ska byta skola nästa läsår skriv namnet på nya skolan 
 

 Klass 

□   Ja vi önskar undervisning i modersmål  Språkets namn 
 

 

Barnets ena eller båda föräldrar/vårdnadshavare talar modersmålet 
 

       □    Ja    □     Nej 

Modersmålet används dagligen av barnet i vårt hem 
 

         □    Ja    □     Nej 

Mitt barn har grundläggande kunskaper i modersmålet (grundskoleelev)          □    Ja  
 

   □     Nej 

Mitt barn vill själv ha undervisning i modersmålet (grundskoleelev) 
 

         □   Ja    □     Nej 

Mitt barn har tidigare fått undervisning i modersmål (grundskoleelev) 
 

         □   Ja    □     Nej 

Ovanstående krav gäller ej inhemska minoriteter 

Upplysningar, önskemål, synpunkter 

 

Datum Förälders/vårdnadshavares 1 underskrift Telefon dagtid 
 

Datum Förälders/vårdnadshavare 2 underskrift Telefon dagtid 
 

 

 

Blanketten mottagen (datum):_________________________________________________ 

Av (namn):_________________________________________________________________ 



2015-04-14 

 

REVIDERAD AV KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-04-23 
GÄLLER FROM 2015-06-13 

 
  

REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR 
 

KIRUNA KOMMUN 



2015-04-14 

Anne-Sofie Koivisto 
Skolskjutsansvarig 
Kultur- och Utbildningsförvaltningen 

2

SKOLSKJUTS 
 
Rätten till skolskjuts regleras för grundskolan i 10 kap 32 §; för grundsärskolan i 11 kap §§ 
31,32, 39 och för gymnasiesärskolan i 18 kap 30 § skollagen (SFS 2010:800) och detta 
reglemente. 
 
Kostnadsfri skolskjuts är en rättighet för elever i grundskola, grundsärskola och 
gymnasiesärskola som går i den skolenhet där kommunen placerat dem och som uppfyller 
skollagens förutsättningar för att beviljas skolskjuts. 
 
Det står kommunen fritt att organisera skolskjutsverksamheten på lämpligt sätt. Det finns 
inget hinder mot att elever hänvisas till särskilda uppsamlingsplatser i hemmets respektive 
skolans närhet. 
 
Kommunen har frihet att i viss utsträckning samordna transporter trots att det kan leda till 
väntetider för vissa elever. 
 
Kommunen har möjlighet att lägga upp sina skolskjutslinjer och skolskjutstider på ett 
lämpligt sätt. 
 
 
1  REGLER FÖR SKOLSKJUTS 
 
Inom grundsärskola och gymnasiesärskola gäller samma regler om skolskjuts som inom 
grundskolan. 
 
Med skolskjuts avses resor mellan anvisad på/avstigningsplats i hemmets närhet och av 
kommunen anvisad eller beviljad skola i anslutning till skoldagens början och slut. 
 
All skolskjuts på morgonen organiseras utifrån skolstart, dvs kl 8.00-8.20, vilket innebär 
att ingen anpassning sker till eventuella sovmorgnar. 
 
Skolskjuts omfattar inte förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem eller 
gymnasieskola. 
Resor inom skolans verksamhet, för studiebesök etc räknas inte som skolskjuts. 
 
Så långt det är möjligt ska skolskjutsarna inom Kiruna C samordnas med lokaltrafiken och 
skolskjutsarna i byarna samordnas med linjetrafiken. 
 
Adress där elev hämtas före skolan och lämnas efter skolan är alltid i anslutning till 
bostadsadressen och kan inte ändras tillfälligt. Skolskjuts är till endast för de som 
uppfyller kraven för skolskjuts. Kompisar eller anhöriga får inte åka med i skolskjutsen. 
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BUSSKORT 
 
Läsårskortet är ett buss kort som gäller för läsåret och är att betrakta som ett värdebevis. 
Gäller för resa till och från skolan under skoldagar, inte lov. 
 
Borttappat eller stulet kort anmäls snarast till skolexpeditionen och trasigt kort lämnas 
också dit. Ett tillfälligt busskort skrivs ut. 
 
Eleven/vårdnadshavaren ersätter kostnaden för nytt busskort som tappats, stulits eller 
hanterats vårdslöst. Kostnaden, 50 kr, är en faktisk kostnad till Länstrafiken. Det nya 
kortet erhålls när ersättningen betalas till skolans kortutdelare. 
 
 
2  RÄTT TILL SKOLSKJUTS 
 
Elever i grundskolan åk 1-9, grundsärskolan och gymnasiesärskolan som är folkbokförda i 
Kiruna kommun och går på av kommunen anvisad skola och som enligt dessa riktlinjer 
uppfyller kravet i fråga om: 
 

 Avstånd 
 Trafikförhållanden 
 Funktionsnedsättning 
 Eller annan särskild omständighet 

 
Även vid eget val av skola inom kommunen är det avståndet till anvisad skola, 
folkbokföringsadress och övriga villkor som gäller om det inte medför organisatoriska eller 
ekonomiska svårigheter för kommunen. 
 
 
AVSTÅND 
 
För att erhålla skolskjuts, gäller att kortaste gång eller cykelavstånd, mellan 
hemmet/hållplats och skola/hållplats skall vara 
 
För elever i årskurs 1-3 minst 3 kilometer 
För elever i årskurs 4-6 minst 4 kilometer 
För elever i årskurs 7-9 minst 5 kilometer 
 
Kommentar: avståndet är kopplat mot elevens årskurs inte emot den faktiska åldern. Ex 
en elev i åk 3 som är ett år äldre än klassens övriga elever har fortfarande 3 km och inte  
4 km som jämngamla i åk 4. 
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TRAFIKFÖRHÅLLANDEN 
Trafikmiljöer där fordon och barn vistas innebär alltid risker men vissa trafikmiljöer är 
förbundna med större risker än andra vilka skall vägas in vid bedömning av huruvida elev 
ska beviljas skolskjuts. 
 
Oavsett avståndsregeln kan skolskjuts beviljas om närmaste lämpliga skolväg bedöms ha 
särskilt farlig trafikmiljö. 
 
Vid behov sker bedömning från fall till fall och hänsyn tas bl a till elevens ålder och 
mognad. 
 
 
ELEVER MED FUNKTIONSHINDER 
Elev med funktionshinder eller annan särskild omständighet, till exempel medicinska skäl, 
kan beviljas kostnadsfri skolskjuts utan hänsyn till avståndet. Behovet ska styrkas med ett 
läkarintyg i vilket lämpligt transportsätt rekommenderas. Vårdnadshavare (elev) ansvarar 
för att begära intyg från behandlande läkare. 
 
Vid funktionshinder ska en bedömning göras om funktionshindret påverkar elevens 
möjlighet att ta sig till skolan. Det är eleven och dess vårdnadshavares ansvar att 
presentera ett relevant underlag för bedömningen. 
 
Blankett för ansökan finns på www.kiruna.se/Kommun/Barn-utbildning/Skolskjutsar. 
 
 
SKOLSKJUTS FÖR ELEVER PLACERADE VID ANNAN SKOLA ELLER I BEHOV AV 
SÄRSKILT STÖD 
Om elev på grund av särskilda skäl erbjuds placering i annan skola än hemskolan kan 
eleven beviljas skolskjuts till och från skolan efter ansökan av vårdnadshavare och rektor 
från berörd skolenhet. 
 
Skolskjuts för barn i behov av särskilt stöd beslutas av skolskjutsansvarige efter yttrande 
från rektor. 
Blankett för ansökan finns på www.kiruna.se/Kommun/Barn-utbildning/Skolskjutsar. 
 
 
ANNAN SÄRSKILD OMSTÄNDIGHET 
Skollagen innehåller även en skyldighet för kommunen att anordna skolskjuts för elever på 
grund av sådana situationer där det framgår som nödvändigt eller motiverat att bevilja 
skolskjuts. 
Om skolvägen under vinterperioden bedöms som påtagligt riskfylld kan tillfällig skolskjuts 
beviljas. 
Bedömningen görs utifrån de förutsättningar som är aktuella i det enskilda ärendet. 
Blankett för ansökan finns på www.kiruna.se/Kommun/Barn-utbildning/Skolskjutsar. 
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SKOLSKJUTS VID PLACERING I FRITIDSHEM 
Elev i åk 1-3 med fritidshemsplats har rätt till fri skolskjuts till skolan, förutsatt att 
villkoren för skolskjuts uppfylls, men har inte rätt till fri skolskjuts efter skolan. 
 
I de fall elev inskriven i fritidshem vid vissa tillfällen inte är på fritidshemmet efter 
skoldagens slut föreligger rätt till skolskjuts (om villkoren är uppfyllda för skolskjuts) och 
ett fast schema ska användas (meddelas till förvaltningens skolskjutsansvarige). 
 
För att skolskjuts ska kunna garanteras vid förändringar, ska schemat för skolskjuts 
meddelas skolskjutsansvarige minst sju dagar i förväg. Skolskjutsansvarige meddelar i sin 
tur entreprenören. 
 
 
INDIVIDUELLA OMSTÄNDIGHETER 
Elever och vårdnadshavare kan uppleva förhållanden kring skolvägen mycket olika. 
Om Kultur- och Utbildningsförvaltningen och vårdnadshavaren gör olika bedömningar av 
trafiksäkerhetsförhållandena gäller förvaltningens bedömning. 
 
Om det gäller upplevelser av skolvägen t ex att det är mörkt, att den går igenom tät skog 
eller att det finns annat som ett barn kan uppfatta som skrämmande är det ett 
föräldraansvar att stödja eleven så att denna klarar av sin skolväg eller väg till hållplatsen. 
 
Oavsett nämnda avståndsregler kan skolskjuts beviljas om gång- eller cykelvägen bedöms 
trafikfarlig. Bedömningen görs av Kultur- och Utbildningsförvaltningens 
skolskjutsansvarige. 
Blankett för ansökan finns på www.kiruna.se/Kommun/Barn-utbildning/Skolskjutsar. 
 
 
VÄXELVIS BOENDE och VAL AV SKOLA 
Elever till föräldrar, skrivna i Kiruna kommun, med gemensam vårdnad där eleven 
stadigvarande bor växelvis i stort sett lika mycket hos båda föräldrarna har rätt till 
skolskjuts om villkoren för skolskjuts uppfylls. En vårdnadshavare bör bo i närheten av 
den av kommunen anvisade skolan. 
 
Val av skola kan medge skolskjuts om det inte medför organisatoriska eller/och 
ekonomiska svårigheter för kommunen. 
 
Ansökan om skolskjuts sker via blankett som ska skickas till Kultur och 
Utbildningsförvaltningens skolskjutsansvarige. Kan skrivas ut från 
www.kiruna.se/Kommun/Barn-utbildning/Skolskjutsar . 
 
Ansökan görs inför varje nytt läsår och förnyad ansökan lämnas allra helst innan 
vårterminens slut. Ansökningar inlämnade i samband med eller efter skolstart kan behöva 
en handläggningstid på 1-3 veckor beroende på mängden av ärenden. Likaså gäller för 
ansökningar som inkommer under läsårets gång. Beslut fattas i varje enskilt ärende och 
meddelas vårdnadshavarna. 
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Det är färdvägen till den av kommunen anvisade skolan och vårdnadshavarnas bostäder 
som utgör grund för bedömning av rätt till skolskjuts. 
 
Elev som valt annan skola än den kommunen anvisat har inte rätt till ersättningsbelopp för 
skolskjuts upp till det belopp som skolskjutsen skulle ha kostat om eleven valt att gå i 
placeringsskolan. 
 
 
FLYTT UTANFÖR SKOLANS UPPTAGNINGSOMRÅDE 
Elev som flyttar till bostad utanför sin skolas upptagningsområde och väljer att gå kvar i 
sin gamla skola har inte rätt till fri skolskjuts till sin nya adress. 
 
Om elev i årskurs nio flyttar utanför området för sin upptagningsskola, får om eleven så 
önskar, gå kvar i sin hemskola läsåret ut (förutsatt att eleven gått åk 8 i den aktuella 
skolan) och kan då ansöka om skolskjuts. Gäller endast flytt inom kommunen. 
 
 
3  SKOLSKJUTS AV SÄRSKOLEELEVER TILL FRITIDSHEM,  
 KORTTIDSBOENDE 
 
RESA MELLAN BOSTAD OCH SKOLA 
Betraktas som skolskjuts enligt skolskjutsreglementets bestämmelser. 
 
RESA MELLAN SKOLA OCH FRITIDSHEM 
Fritidshem jämställs med bostad. 
 
RESA MELLAN SKOLA OCH KORTTIDSBOENDE 
Korttidsboende jämställs med bostad. 
 
 
4  SKOLSKJUTSTIDER, VÄNTETIDER OCH SAMÅKNING 
 
För att få samordningen av skolskjutsen på morgonen att fungera på ett tillfredsställande 
sätt för alla, skall barnen som blivit beviljad särskild anordnad skolskjuts vara klar för 
hämtning 5 minuter före angiven tid. Skolskjutsen har rätt att komma 5 minuter före 
respektive 15 minuter efter angiven tid utan att det räknas som tidig eller sen transport. 
 
För skolskjuts från skolorna i Kiruna centralort gäller fasta eftermiddagstider för att 
samordning ska kunna fungera. Dessa tider är från första upphämtningsskolan 
Kl 13.15 
Kl 14.15 
Kl 15.30 
Tider kan inte ändras vid t ex egen sjukdom, tandläkarbesök eller liknande. Då är det 
vårdnadshavaren som ansvarar för transporten. 
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Ibland ställs lektioner in t ex med anledning av sjukdom hos läraren. Då är det skolan som 
ansvarar för barnen till dess ordinarie skolskjuts kommer. Ombokning görs inte. 
 
Vissa väntetider och förlängning av färdväg kan vara nödvändig av ekonomiska och 
praktiska skäl för samordning av elever med olika skoltider och/eller bostadsställen. 
För att denna samordning ska fungera kan eleverna få vänta på sin skolskjuts. Väntetiden 
för eleverna kan uppgå till 5 timmar per vecka. 
 
De första 15 minuterna efter lektionens slut räknas inte som väntetid. 
 
 
5  ANSVAR 
 
Kommunen, aktuell skola, skolskjutsentreprenören, föraren, föräldrar och elever har alla 
del i ansvaret under resan mellan hemmet och skolan. 
 
VÅRDNADSHAVARENS ANSVAR 
Vårdnadshavaren har ansvaret för eleven mellan hemmet fram till att eleven antingen 
stigit på upphandlad skolskjuts eller när eleven på överenskommen tid kommer till skolan. 
 
Föräldrarna förutsätts svara för att barn förbereds på att klara sin skolväg på ett så säkert 
sätt som möjligt. Det kan innebära att barnet måste följas till skola eller hållplats, under så 
lång tid som det behövs för att barnet ska klara att gå till skolan eller hållplatsen på egen 
hand. 
 
Säkerhetsfrågor och problem med anknytning till vägen mellan bostaden och hållplatsen 
löses i första hand i samråd mellan skola och föräldrar. På hållplatsen är det i första hand 
föräldrarna som ska se till att gällande ordningsregler följs. 
 
 
SKOLANS ANSVAR 
Skolan ansvarar för tillsyn och för att ordnings- och säkerhetsregler efterföljs från det att 
eleven stigit ur skolskjutsen fram till dess eleven åter kan gå ombord på skolskjutsen.  
 
Vid eventuella väntetider är det skolan som ansvarar för ordning och säkerhet. Elever som 
väntar på skolskjuts i slutet av skoldagen ska ges möjlighet att vistas inomhus. Skolans 
ansvar innebär dock inte en skyldighet att sysselsätta eleven i väntan på hemtransport. 
 
 
ENTREPRENÖRENS ANSVAR 
Under transporten är det entreprenören och föraren som ansvarar för att gällande 
trafikbestämmelser och ordningsregler följs. 
 
Det är inte tillåtet för chauffören att släppa på eller av eleven på andra ställen än de som 
finns angivna i skolskjutsplanen. 
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BOMKÖRNING 
Om eleven missar sin skolskjuts till skolan är det föräldrarna som har ansvaret för att 
eleven kommer till skolan. Föräldrarna eller skolan får inte beställa extra skolskjuts. Om så 
sker betalar Kiruna kommun inte denna extra kostnad. 
 
Endast i de fall där elev på grund av undervisningen missat upphandlad, bokad skolskjuts 
från skolan är det skolans skyldighet att ordna för elevens transport till den bestämda 
hållplatsen eller hemmet. 
 
 
6  AVBOKNING 
Föräldrar till elever som åker skolskjuts meddelar berörd entreprenör om skolskjuts ställs 
in på grund av sjukdom eller annan frånvaro. 
 
 
7  INSTÄLLD SKOLSKJUTS VID EXTREMA FÖRHÅLLANDEN 
Om entreprenör/föraren av ett skolskjutsfordon bedömer att transporten på grund av 
väderlek, vägens beskaffenhet eller andra liknande skäl inte kan genomföras på ett 
trafiksäkert sätt, ställs transporten in. Vårdnadshavare ansvarar själv för transporten vid 
utebliven skolskjuts. 
Inga ersättningar utgår vid sådana tillfällen, varken till elev, vårdnadshavare eller 
entreprenör. 
 
 
8  FÖRSÄKRING 
Om en elev skadas vid en trafikolycka, eller får någon av sina tillhörigheter förstörda i 
samband med olyckan, täcks alla kostnader genom fordonets trafikförsäkring. 
 
En elev som med avsikt skadar någonting i fordonet, är ersättningsskyldig gentemot 
entreprenören som har möjlighet att rikta skadeståndskrav mot eleven. 
När en elev oavsiktligt skadar någonting i fordonet kan föräldrarnas hemförsäkring i vissa 
fall användas. 
 
 
9  INCIDENT 
Incidenter och tillbud i samband med skolskjutsverksamheten ska alltid rapporteras till 
förvaltningens skolskjutsansvariga. Kommunen och entreprenören ansvarar för att 
dokumentera eventuella avvikelser i skolskjutsverksamheten. 
 
 
10  ÖVERENSKOMMELSE OM ERSÄTTNING FÖR SJÄLVSKJUTS 
Överenskommelse om självskjuts innebär att vårdnadshavare mot viss ersättning från 
kommunen tar över det dagliga ansvaret för skolskjutsen. En sådan överenskommelse kan 
skrivas när någon annan skolskjuts inte är möjlig. 
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Ersättningen följer den skattefria delen av de normer som gäller för bilersättning. Det 
krävs inga särskilda försäkringar vid självskjuts eftersom fordonets trafikförsäkring även 
omfattar passagerare. 
 
 
11  ÖVERKLAGANDE AV FÖRVALTNINGSBESLUT 
Den som berörs av beslutet har rätt att överklaga. Överklagandet ska lämnas skriftligt 
inom tre veckor efter att den sökande har tagit del av kommunens beslut. Överklagandet 
skickas först till kommunen som då gör en omprövning av beslutet. Om kommunen står 
fast vid sitt beslut skickar kommunen ärendet vidare till förvaltningsrätten. 
 
Beslut i skolskjutsfrågor kan överklagas genom förvaltningsbesvär, enligt svenska 
förvaltningslagen §§22-25. Överklagande ska ställas till Förvaltningsrätten i Norrbottens 
län. 
 
Beslut om skolskjuts till fristående skolor eller annan kommunal skola än den som 
kommunen skulle placerat eleven i kan endast överklagas genom laglighetsprövning 
kommunallagen 10 kap. överklagande skall även i dessa fall ställas till Förvaltningsrätten i 
Norrbottens län. 
 



 
 
                                         Ansökan om skolskjuts    
                
Elevens personuppgifter 

Efternamn och förnamn 
 

 

Personnummer 
 

 

Bostadsadress 
 

Tel. nr 

Postadress 
 

 

Skola 
 

Årskurs 

Resväg 
 

 

Tid from 
 

tom 

 
Skäl till ansökan om skolskjuts 

 

 
INTYG 
Ansökan om skolskjuts på grund av särskilda skäl t.ex. gemensam vårdnad, skall bifogas med intyg 
eller med båda föräldrars underskrift samt elevens mantalsskrivningsort. 

Vårdnadshavarens underskrift (med namnförtydligande) 
Namnteckning, tel. nr 
 

Namnteckning, tel. nr 

E-postadress: 
 

E-postadress: 

 
BESLUT 
   □      Bifall   
   □     Avslag 

Tid 
Motiv för avslag 
 
 

Beslutsdatum Namnteckning 
 

 
 
 

Blanketten skickas till skolskjutsansvarig, kultur- och utbildningsförvaltningen, 981 85 Kiruna 
 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	Uppgifter om eleven

	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Personnummer år  mån dagnr: 
	Plats önskas from: 
	Antal timmarvecka: 
	Barnets efternamn: 
	Förnamn: 
	Personnummer år mån dag  nr: 
	Förnamn_2: 
	Personnummer år mån dag  nr_2: 
	Adress: 
	Post nr: 
	Postadress: 
	Telefon hem: 
	Byte av plats önskas from: 
	Önskad placering: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Text8: 
	Text9: 
	Text11: 
	Barnets förnamn: 
	Person nummer årmåndag  nr: 
	Målsmans efternamn: 
	Personnummer årmåndagnr: 
	Postnr: 
	Telefon: 
	Mobil: 
	Email: 
	Nuvarande placering: 
	Platsen kommer att nyttjas t o m: 
	vårdnadshavare: 
	Telefonmobil: 
	Telefon arbete: 
	Datum_2: 
	vårdnadshavare_2: 
	Telefonmobil_2: 
	Telefon arbete_2: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Check Box9: Off
	Text10: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Text30: 
	Text31: 
	Text32: 
	Text33: 
	Text34: 
	Text35: 
	Text36: 
	Text37: 
	Text38: 
	Text39: 
	Text40: 
	Text41: 
	Text42: 
	0: 
	0: 
	1: 

	1: 
	0: 
	1: 

	2: 
	0: 
	1: 

	3: 
	0: 
	1: 

	4: 
	0: 
	1: 

	5: 
	0: 
	1: 


	Text43: 
	Text44: 
	Text45: 
	Text46: 
	Text47: 
	Text48: 
	Text49: 
	Text50: 
	Text51: 
	Text52: 
	Folkbokföringsadress: 
	Alternativ adress ifylls t ex vid delad vårdnad: 
	Namn: 
	Personnummer_2: 
	Gatuadress: 
	Hemtelefon: 
	Mobiltelefon: 
	Telefon till arbetet: 
	Namn_2: 
	Personnummer_3: 
	Gatuadress_2: 
	Hemtelefon_2: 
	Postadress_2: 
	Mobiltelefon_2: 
	Telefon till arbetet_2: 
	Nuvarande skola: 
	Kontaktperson på nuvarande skola: 
	Skola vi önskar flytta till: 
	Ev språkval: 
	Text1: 
	Underskrift av föräldervårdnadshavare 1: 
	Underskrift av föräldervårdnadshavare 2: 
	Skolaklassplaceringårskurs: 
	From datum: 
	Underskrift av rektor: 
	Datum: 
	Elevens namn: 
	Klassårskurs: 
	Tid för ledighet: 
	Antal skoldagar: 
	Anledning till begärd ledighet: 
	Yttrande av mentoransvarig pedagog: 
	Tidigare erhållen ledighet antal dagar: 
	Elevens underskrift: 
	Föräldervårdnadshavares underskrift: 
	Ort: 
	Mentoransvarig pedagog: 
	Ort och datum: 
	Rektor: 
	Ort och datum_2: 
	Ledighetsansökan lämnas till elevens mentoransvarig pedagog: 
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Elevens efternamn: 
	Elevens förnamn: 
	Personnummer: 
	Telefon bostad: 
	Mittvårt barn går nu i skriv namnet på skolan: 
	klass: 
	Om dittert barn ska byta skola nästa läsår skriv namnet på nya skolan: 
	Klass: 
	Språkets namn: 
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Text12: 
	Text15: 
	Efternamn och förnamn: 
	Bostadsadress: 
	Tel nr: 
	Skola: 
	Årskurs: 
	Resväg: 
	Tid from: 
	tom: 
	Skäl till ansökan om skolskjuts: 
	Namnteckning tel nr: 
	Namnteckning tel nr_2: 
	Epostadress: 
	Epostadress_2: 


