Barn- och utbildningsnämnden
I den kommunala skolan i Jokkmokk går cirka 150 elever på vardera
Västra och Östra skolan, inklusive grundsärskola, samt totalt 127 barn på
förskolorna Katten och Fjällbacken. Porjus har 17 elever från förskoleklass
till årskurs 5 samt 12 barn i förskolan medan Vuollerim har 34 elever från
förskoleklass till årskurs 5 - och 20 barn på Nygårdens förskola.
Inom BUN arbetar totalt 127 personer.
Lärartäthet: Förskola 5,6 barn/pedagog.
Förskoleklass 11,5 elever/pedagog.
Skola 10,4 elever/pedagog.
Fritids 20,9 elever/pedagog.
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Skolchefen Helen Isaksson Spik bekymrar sig över en allt mer ansträngd ekonomisk situation.

Skolchef Helen Isaksson Spik:

”Vi kan inte osthyvla mer
i verksamheten”
Hur är läget inom BUN just nu?
”Det roliga är att vi visar väldigt
goda resultat. Meritvärdet för årskurs nio var i fjol över riksgenomsnittet, för både pojkar och flickor.
Det visar på att vi har en hög nivå
på verksamheten, säger hon och
fortsätter:
”Elevunderlaget är ganska stabilt inom förskola och grundskola
både i Jokkmokk, Porjus och Vuollerim inför de kommande åren.
Däremot är ekonomin ett stort
bekymmer. Vi har kommit till det
läget att vi inte kan osthyvla mer
i verksamheten. Ekonomin bekymrar mig väldigt mycket och det
påverkar både lärare och elever. Ju
mindre en skola blir desto dyrare
blir den att driva”.
”Det blir svårt att ha en kostnadseffektiv verksamhet om vi inte
heller har lokaler som är dimensionerade för elevunderlaget. Politiken måste därför ta större beslut
i lokalfrågor, så att vi inte behöver
dra ner ytterligare på kvalitet,
personal, läromedel och IT-satsningar”.
Vilka är de största
utmaningarna i skolan?
”Förutom ekonomin är lärarbehörigheten, särskilt för årskurserna
7-9, en utmaning”.
Vilka konsekvenser får den
krympande ekonomin?
”Det blir svårare att vara en attraktiv arbetsgivare. Det känns viktigt
att exempelvis kunna erbjuda bra
löner och friskvård, men med de
budgetdirektiv som är, som bara

Meritvärdet för årskurs 9 i Jokkmokks kommun var i fjol över riksgenomsnittet för
både pojkar och flickor.

handlar om att spara, är det svårt.
De ekonomiska förutsättningarna
innebär att vi måste dra ner på
både läromedel och resurser. Antalet elever per pedagog har också
ökat”.
”Även digitaliseringen känns
som en utmaning. Vi behöver utveckla digitala hjälpmedel, e-tjänster och utveckla en IT-strategi. För
det behöver vi tid, kompetens och
möjligheter rent ekonomiskt”.
Vilka andra utmaningar
står ni inför?
”Barn med behov av särskilt stöd
ökar. Orosanmälningarna har blivit fler och det finns barn som inte
mår bra. Det är en jätteutmaning
som ställer stora krav på oss, att
kunna möta alla behov och hitta

rätt stödfunktioner. Här är Elevhälsan mycket viktig. Inom skolorganisationen har vi egna kuratorer,
skolsköterskor och specialpedagoger, medan skolläkare och skolpsykologer anlitas vid behov”.
”Det här är inget ”Jokkmokksyndrom” utan speglar att hela samhället har förändrats. Att vara
lärare idag kräver hög kompetens
och förmåga att ha många bollar i
luften. Yrket är något helt annat nu
än för 20 år sedan, det är mycket
mer komplext. Det är inte så att
”det var bättre förr”, men det är
annorlunda och stor skillnad på
barn och unga, som lever mitt i det
digitala flödet”.

Vad är då BUN:s styrka
och glädjeämnen?
”Jag har alltid förundrats över det
engagemang som finns, oavsett om
det är inom förskola, fritids, skola
eller ledningsposition. Det finns
ett stort engagemang på alla nivåer
som både utvecklar och utmanar.
Det kommer massor av idéer för
att ytterligare höja kvalitet och
utveckling i verksamheterna.
Ibland måste man nästan bromsa
medarbetare”.
”Styrkan är att vara en liten
organisation där beslutsvägarna
är korta på alla nivåer. Vi har ansvarsfulla medarbetare och goda
och förtroendefulla relationer med
barn, elever och vårdnadshavare.
Skolmiljöerna är också bra, jämfört
med många andra kommuner,
och utanförskap och kränkningar
förekommer betydligt mindre här
än på andra håll. Vi hinner se och
fånga upp”.
”De utmaningar vi nu står inför,
framförallt ekonomiskt, kräver
aktiva åtgärder. Trots detta ser jag
med tillförsikt mot framtiden och
är hoppfull om att vi även fortsättningsvis ska kunna driva våra skolor och förskolor med samma goda
kvalité. Barn och ungdomar är vår
framtid och det känns tryggt att få
bo och verka i vår kommun”.
Nästa vecka:
Lagarna som styr
samhällsbygg blir allt fler.
Samtliga texter i artikelserien finns
att läsa på kommunens hemsida,
jokkmokk.se

