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Analys av stadieindelning mellan Hortlax / norrbyskolan och
Bergsviksskolan.
Bakgrund
Beslut: Översyn av strukturplan: Diarienr 16BUN102
Barn- och utbildningsnämnden besluta 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

Arbetsmetod
Arbetsgruppen har under ett antal möten analyserat vad en förändrad stadieindelning skulle innebär
verksamhets- och lokalmässigt mellan Hortlax/Norrbyskolan och Bergsviksskolan.
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Nulägesbeskrivning
Hortlaxskolan 7-9
Skolan har idag ca 330 elever i årskurs 7-9. Förutom elever från södra området så finns här även en
fotbollsklass med elever från hela kommunen, delar av undervisningen i fotbollsklassen sker idag på
Bergsviken där det finns en träningshall för fotboll. Prognoser tyder på en liten minskning av elever de
kommande åren. Skolans lokaler är idag hårt nyttjade, nyckeltalet ligger idag på ca 14 m²/elev vilket
är den undre gränsen utifrån beslutad policy och behov finns av ytterligare lokaler form av en
textilslöjd samt fler lokaler för musikundervisning. Gemensamt kök och matsal med Norrbyskolan i en
fristående byggnad, det är idag ett hårt tryck på matsalen och den har de senast åren utökats i två
etapper. På området finns även en modul som skulle fungera under några år men behovet är idag
långsiktigt och en anpassning / renovering för ett långsiktigt nyttjande behövs.
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Antagit att nettot av fotbollsklass kontra andra
inriktningar är + 10 elever per årskurs 7-9 på Hortlaxskolan

Norrbyskolan f-6.
Norrbyskolan har idag ca 200 elever och ca 100 barn på fritids, en prognos visar på en liten minskning
av elever. Verksamheten disponerar idag 12 klassrum varav två finns i modulen på Hortlaxkolan.
Norrbyskolan ligger på sin maxkapacitet vad gäller elevantalet, detta speglas av nyckeltalet 9 m²/elev.
Lokalerna har de senaste åren delvis renoverats bla så har skolan fått en ny golvkonstruktion. Det finns
behov av är fortsatt renovering samt en omdisponering av lokalerna bland annat kapprummen.
Elevprognos 2016-05-16
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Bergsviken f- 6
Skolan har idag ca 250 elever i årskurs f-6. Lokalmässigt består den av två delar med olika
fastighetsägare PNF och Piteå kommun. Kommunens del är nyrenoverad med undantag för
idrottsbyggnaden där en renovering planeras de närmsta åren. Vissa delar av lokalerna är svåra att
nyttja på ett effektivt sätt vilket stöds av nyckeltalet 12 m²/elev ( Policy 8-13 m²/elev). Genom att
tänka igenom och disponera om ytor i skolan så kan dock några klassrum / grupprum frigöras.
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I närheten av skolan finns en träningshall för fotboll, hallen ägs av PNF och hyrs i sin helhet av Piteå
kommun (Kultur park fritid). Lokalerna hyrs ut i andra hand till externa företag och föreningar, här
finns idag föreningsservice, ett utbildningsföretag och en frisör. Två av dessa hyresgäster har valt att
säga upp avtalet och stora delar av lokalerna kommer att bli hyreslediga under 2017. Här finns
möjlighet finns att hyra lokaler.
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Alternativ stadieindelning Mellan Hortlax/ norrbyskolan och Bergsviksskolan
Generellt
Skolskjuts
Hortlaxområdet har en väl utbyggd Citybuss och Länstrafikförbindelse som trafikerar både Hortlax
och Bergsvikens skolenheter. Utifrån detta bör en ändring av upptagningsområdena för olika
skolenheter / åldersklasser påverka kostnadsbilden för skolskjutsar mycket marginellt. En djupare
analys behöver göras för att säkert kunna fastställa effekterna.
Hortlax / Norrbyskolan (Årskurs 4-9)
Detta alternativ innebär att Hortlax / Norrbyskolan blir en 4-9 skola med 200-230 elever i
mellanstadiet och 300- 330 elever på högstadiet. Det kommer fortfarande att behövas 12 klassrum för
mellanstadiet men för Norrbyskolan innebär en förändrad stadieindelning att behovet av lokaler
minskar på grund av ett minskat fritidsbehov. I Norrbyskolan finns idag 10 klassrum, ytterligare två
kan tillskapas genom ombyggnad av fritidslokalerna. Det innebär att två klassrum frigörs i modulen på
Hortlaxskolan som kan användas av högstadiet för att tillgodose behovet av ytterligare en textilslöjd
och fler lokaler för musikundervisning.
Bergsviken (Förskoleklass- årskurs 3)
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I Bergsviken skulle förändringen innebära ca 250 elever i förskoleklass till årskurs 3 samt ett ökat
fritidsbehov. Detta innebär ett ökat behov av lokale för fritids, i Bergsviken finns dock goda
möjligheter att expandera med skolverksamheten till lediga lokaler i närliggande fastigheter
(fotbollshallen).

Fördelar ur ett verksamhetsperspektiv
En geografisk närhet för fler elever i åk 4-9 i södra området innebär:








En röd tråd i undervisningen bland annat genom, temadagar och samarbete i ämneslag för åk
4-9.
Ökade möjligheter för fler åk 4-6-elever att nyttja klassrum ämnade för NO-undervisning.
Lättare att styra kvalitén, samsynen på kunskaper och resultat genom att samla merparten av
områdets mellanstadieelever. Det kan också ge en större likvärdighet vid betygssättning och
bedömning. Rektorerna jobbar närmre varandra för att öka denna likvärdighet.
Lättare att samordna och nyttja resurser i form av tjänster mellan enheterna.
Möjliggör ämneslärarsystem.
Det finns större möjligheter att jobba i ett 4-9 perspektiv. Det går att utveckla synen på
kunskaper och lära av varandra.

Nackdelar ur ett verksamhetsperspektiv



Ett längre avstånd mellan verksamheterna Hortlax förskola och förskoleklass i Bergsviken
innebär att logistiken försvåras.
Under övergångsperioden kommer elever att byta skola vid olika åldrar.
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