
  2016-09-29 

 

 Webbadress: www.pitea.se 

 

 

 

Blåsmark skola 

Bakgrund  

 

Beslut: Översyn av strukturplan: Diarienr 16BUN102 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram material specifikt för 

Blåsmark samt fortsätta utreda eventuell omorganisation etc inom Hortlaxområdet. 

Till grund för arbetet ligger ” Policy: Modell för attraktiv skola och Modell för attraktiv förskola 

fastställda 2013-12-16, § 222, av Kommunfullmäktige 

 

Nulägesbeskrivning 

Utifrån utredningen ”Framtida skolstruktur i Piteå” beslutade Barn och utbildningsnämndens 2014-02-

26 att elever i åk 4-6 från Hemmingsmark och Blåsmark går i Bergsvikensskola, Blåsmark skola blir 

en skola för åk f-3 med elever från Hemmingsmarks och Blåsmarks nuvarande upptagningsområden. 

Hemmingsmarks skola avvecklas.  

Elevunderlaget i Blåsmark var 50 -60 elever i årskurs f-3 i kombination med en förskola så uppfylls de 

framgångsfaktorer som beskrivs i beslutad policy ”Modell för attraktiv skola”. 

 

Det som hänt efter beslutet är att Dalbackens friskola i Hemmingsmark har öppnats, skolan bedriver 

undervisning i årskurs f-6 och har 2016/2017 ett 40-tal elever. Öppnandet av en friskola i 

Hemmingsmark medför att elevantalet i Blåsmark påverkas, en prognos visar på att elevunderlaget i 

Blåsmark ligger på 20-30 elever i  årskurs f-3 fram till 2021/2022, i vissa årskurser det idag väldigt få 

barn eller inga alls. I skolan finns även en förskola med ett 30-tal barn.  
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Alternativ 

Hortlax Norrby 

Skolorna upplevs idag som trånga och redan nu finns behov av fler lokaler för textilslöjd och musik. 

Om blåsmarks elever i åk f-3 skulle gå här innebär det ett ökat behov av fritidslokaler och ytterligare 

1-2 klassrum.  Bedömningen är att det krävs utbyggnad för att idag klara av att ta emot elever från 

Blåsmark. 

Bergsviken 

I Bergsviken finns bättre förutsättningar att ta emot eleverna från  Blåsmark. Här finns möjlighet att 

expandera lokalmässigt genom omdisponering av lokaler i Bergsviksskolan samt att hyra lokaler i 

närliggande fastigheter. 
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