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Skola/förskola Hotagenområdet 
Det är av stor vikt för hela bygdens fortsatta utveckling att det finns en skola och 
att den har behöriga lärare. Ska området vara attraktivt för människor att leva och 
verka i är skolan en viktig beståndsdel. 
Skolfrågan riskerar dessutom att skapa splittring i bygden varför ett beslut i närtid 
är att föredra framför ytterligare fördröjningar.  

Samisk skola 
Betydelse har också en eventuell etablering av en samisk skola i Krokoms kommun 
eftersom kommunen då kan förväntas tappa elevunderlag till såväl skola som 
förskola. I både Vikebo förskola och Valsjöbyn skola finns idag en stor andel 
samiska barn men huruvida dessa kommer att välja en samisk skola är oklart.  

Noteringar efter samiskt samrådsmöte 2021-05-05: 
Inbjudan till möte har skickats till samiska familjer med barn i skolorna i Valsjöbyn 
och Änge, till samisk samordnare och till samiska pedagoger för vidare spridning i 
olika samiska nätverk. 

Deltog gjorde 8 personer, varav två från Krokoms kommuns barn- och 
utbildningsförvaltning. Ytterligare 3 personer hade meddelat att de önskat delta, 
men inte kunde den aktuella tiden. 

Flera av de deltagande samerna har varit med vid tidigare diskussioner kring en 
sameskola i kommunen, och säger sig fortfarande vara mycket intresserade av en 
etablering i Krokom. Man betonar också att det är viktigt att få vara med och ha 
synpunkter på var en sameskola bör placeras. 

Deltagarna pratade om hur det ser ut med samiska förskolebarn i kommunen, som 
ju kommer till skolan så småningom, och i dagsläget är det 13 barn i 
Offerdalsområdet. 

Sameskolans skolform sträcker sig till och med årskurs 6, och därefter går eleverna 
över till den vanliga grundskolan. Kommunen vill då kunna erbjuda samiska inslag 
i årskurs 7-9 genom integrerad samisk undervisning, såsom det ser ut i nuläget. Det 
ena behöver alltså inte utesluta det andra. Detsamma gäller för de elever vars 
vårdnadshavare väljer att inte skriva in dem i en sameskola. De ska fortfarande 
kunna erbjudas integrerad samisk undervisning.   

Frågor om hur en fortsatt process ser ut, och tidsaspekten vid en eventuell 
etablering, är något som deltagarna vid mötet skulle vilja ha svar på. 
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Ett nytt möte kommer att hållas vid tiden för skolstart på höstterminen, och 
önskvärt är då att någon representant från Sameskolstyrelsen har möjlighet att delta 
(Sameskolstyrelsen har efter detta lovat att delta med en representant). 

Samiskt samrådsmöte oktober 2021 
Under samrådsmötet framkom farhågor att underlaget för en samisk skola i 
Krokom är för litet. Frågan kommer att diskuteras vidare men just nu finns varken 
något beslut om att etablera en skola eller att avsluta frågan. Finansieringen är 
också oklar i dagsläget. 

Befolkningsprognos 
Se bilaga, pdf 

Skolskjutsar 
Det finns åsikter om att barnen utvecklas som människor i samband med att de får 
flytta geografiskt från förskolan till en större skola. De känner sig större och 
vuxnare när de får sätta sig i en taxi och åka. Nästa steg blir när de går ut åk.6 när 
de flyttar till Föllinge. Det kan alltså finnas fördelar med att ta ett första steg redan 
efter förskolan, då blir nästa steg inte så stort. Ur den aspekten är det bättre att ha 
det kvar som det är idag. 

Om skolan flyttar från Valsjöbyn gör det ingen större skillnad näringsmässigt. Idag 
finns skolskjuts från skolan till och från fritids, men det är av mindre betydelse. 
Bilen går ändå förbi så det blir varken mer eller mindre intäkter om man plockar 
upp ett eller två barn extra. 

 


	Skola/förskola Hotagenområdet
	Samisk skola
	Befolkningsprognos
	Skolskjutsar


