
Sjätteklassare flyttas till Bergviksskolan – trånga lokaler och 
språkval bakom beslutet 

 

När skolorna drar i gång i höst flyttas årskurs 6 från Rosenvall i Söderala 

till Bergviksskolan på grund av lokalbrist. Samtidigt erbjuds även de 

blivande sjätteklassarna i Stråtjära och Mo att byta skola när språkvalet 

blir obligatoriskt för eleverna. 

– Vi bedömer att vi kan få till en bättre kvalitet på utbildningen och en 

mer likvärdig skola, säger Eva-Britt Hartikainen, tillförordnad 

verksamhetschef för grundskolan i Söderhamns kommun. 
ANNONS 

 
På Bergviksskolan finns stora lokaler för att kunna ta emot fler elever när höstterminen 
startar.  
Bild: Anders Nordlén  

Bergviksskolan kan få ett utökat elevantal inför det kommande läsåret. Under 

onsdagskvällen presenterades planer på att flytta elever i årskurs 6 från 

Rosenvall, Stråjära och Mo skola, vid ett föräldramöte för berörda 

vårdnadshavare. För de två senare skolorna handlar det om ett frivilligt skolval 

medan sjätteklassarna i Söderala måste se sig om efter nya skollokaler. 



– Rosenvallskolan har blivit trångbodd och eleverna i blivande årskurs 6 erbjuds 

därför att göra ett val till alla skolor i Söderhamns kommun. Föräldrarna vid 

Rosenvall kommer att välja Bergviksskolan men ur likvärdig synpunkt erbjuder vi 

även Stråtjära och Mo att göra det här valet till Bergvik, säger Eva-

Britt Hartikainen, tf grundskolechef i Söderhamns kommun. 

Läs också: De vill bussa stadselever till skolor på landsbygden: "Måste våga något 

nytt"  

 
Rosenvallskolan i Söderala börjar bli trångbodd för eleverna. Därför kommer de 
blivande eleverna i årskurs 6 attt få välja en ny skola inför hösten.  
Bild: Anders Nordlén  

Bakgrunden, utöver lokalbristen, är de nya lagarna som träder i kraft under 2018 

och som innebär en rad förändringar inom skolans värld. Bland annat 

tidigareläggs språkvalet ett år och blir obligatoriskt för alla elever från och med 

årskurs 6.  

Ett beslut som sätter större press på skolorna och de språklärare som redan i dag 

arbetar vid flera av kommunens skolor. 

http://www.helahalsingland.se/gavleborg/soderhamn/de-vill-bussa-stadselever-till-skolor-pa-landsbygden-maste-vaga-nagot-nytt
http://www.helahalsingland.se/gavleborg/soderhamn/de-vill-bussa-stadselever-till-skolor-pa-landsbygden-maste-vaga-nagot-nytt


– Ur ett elevperspektiv ser vi att det går att organisera bättre på en skola. Vi 

bedömer att vi kan få till en bättre kvalitet på utbildningen och en mer likvärdig 

skola. Det finns en fördel med att alla kommer tillsammans, säger Eva-

Britt Hartikainen. 

Läs också: Nämndsordförande om sparkraven i skolan: "Finns inga mer pengar 

att hämta"  

Redan i dag bussas eleverna från Stråtjära och Mo till skolan i Bergvik för att ha 

lektioner i hemkunskap och slöjd. I höst kan det alltså bli frågan om ytterligare 

bussresor för att lösa språkundervisningen för de sammanlagt 19 eleverna, om de 

väljer att stanna. 

– Det skulle innebära ännu längre skoldagar där åkandet äter massa tid. Vi 
kommer att få jättesvårt att lösa det och det blir både dyrare och ger en sämre 

kvalitet, säger Eva-Britt Hartikainen. 

 
På Mo skola berörs tio elever när Söderhamns kommun önskar flytta fler elever till 
Bergviksskolan.  
Bild: Arkivbild  

http://www.helahalsingland.se/gavleborg/soderhamn/namndsordforande-om-sparkraven-i-skolan-finns-inga-mer-pengar-att-hamta
http://www.helahalsingland.se/gavleborg/soderhamn/namndsordforande-om-sparkraven-i-skolan-finns-inga-mer-pengar-att-hamta


Läs också: 11 miljoner till att förhindra frånvaro i skolan: "Droger en anledning"  

Hon menar att det inte kommer att bli frågan om någon tvångsflyttning och tar 

upp klasser med blandade åldersgrupper som ett exempel på en lösning. I 

dagsläget flyttas eleverna vid kommunens västra skolor till Bergviksskolan när 

det är dags att börja sjunde klass och högstadiet. 

– Jag har respekt för de känslor som boende kring Stråtjära och Mo kan ha. Under 

mötet upplevde jag att det är föräldrarna till de barn som får åka längst som är 

mest tveksamma. Men många såg också att det kunde bli bra, säger Eva-Britt 

Hartikainen. 

Läs också: Rondell och badhus – Stråtjäraelever tycker till om översiktsplanen  

Hon fanns på plats tillsammans med Birgitta Ekström som i januari tillträdde som 
rektor för Rosenvallskolan, Mo skola och Stråtjära skola. Tillsammans fick de 

svara på frågor om allt från skolskjuts och scheman till planering av grupper och 

lärare. 

 

http://www.helahalsingland.se/gavleborg/soderhamn/11-miljoner-till-att-forhindra-franvaro-i-skolan-droger-en-anledning
http://www.helahalsingland.se/gavleborg/soderhamn/rondell-och-badhus-stratjaraelever-tycker-till-om-oversiktsplanen


Idag åker elever från både Stråjära och Mo skola till Bergvik för att gå på lektioner i slöjd 
och hemkunskap.  
Bild: Markus Norin  

Bland föräldrar finns det en oro för att det här ska vara början på en nedläggning 

av de mindre skolorna i kommunen?  

– Jag har inget att säga om det utan det här är för att kunna organisera sexorna 

och lösa lokalfrågan för Rosenvall. Historiskt har det gjorts så här tidigare innan 

årskurs 6 puttats tillbaka till mellanstadiet igen. Det har bland annat handlat om 

hur olika årskullarna ser ut. Tidigare har det inte varit en början på en 

nedläggning utan vi behöver kunna vara flexibla, säger Eva-Britt Hartikainen. 

Informationen från onsdagskvällens möte kommer nu att sammanställas och 

läggas ut till till de berörda elevernas föräldrar. Därefter skickas en blankett om 

skolvalet ut och föräldrarna ges tid att överväga de olika alternativen. 

Anders Nordlén 
0270-74027 anders.nordlen@mittmedia.se 
 

tel://0270-74027/
mailto:anders.nordlen@mittmedia.se

