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Anteckningar från medborgardialog Bastuträsk
Frågor:
Kan inflyttning ske till Bastuträsk som genererar elever? Samhällsrådet vet att en familj varit på
gång sedan dec.
-Verksamheten utgår i prognosen från de elever som i dagsläget är inskrivna på SFI. Vi vet att in och
utflyttningar påverkar elevantalet men det är svårt att spekulera om hur många nya som kommer
och när i tid de kommer. Vi vet också att en del som kommer till kommunen inte är berättigade att
läsa på SFI utifrån den lagstiftning som finns.
Hur är kommunikationen med flyktingsamordnare?
-Bra kommunikation. Norsjö kommun ska ta emot 7 kvotflyktingar/år och läget där är att inga har
tagits emot för 2020. Två återstår från 2019. Vi vet i dagsläget att ett barn är på ingående, i övrigt är
det inte klart med fördelning mellan vuxna och barn.
Hur tänker Rektor/verksamheten om distansundervisning?
-Det finns moment som har fungerat bra och det finns delar i undervisningen som inte fungerat. Är
även väldigt olika för individen hur det fungerat.
Vad kostar busskort Bastuträsk-Norsjö?
Svar: Ett periodkort mellan Bastuträsk och Norsjö kostar 1116 kr/månad.
Finns det plats i bussen?
-Ja det finns.
Vilka busstider gäller?
Mån – tors, morgon 7:35 och hem 13:25.
Görs förändringen på grund av besparingar?
Förändringen föreslås i första hand för att en minskning av undervisande lärare redan har skett. För
att kunna samordna och bedriva en verksamhet som är likvärdig och håller en god kvalitét behöver
grupperna slås ihop. Alla elever som läser på SFI ska även ha möjlighet att kombinera det med andra
studier på grundläggande nivå. För närvarande så kan de elever som går i Bastuträsk inte göra det då
de inte hinner åka in till Norsjö när deras skoldag är slut.
Om det blir undervisningsgrupper på två ställen blir det en undervisningsgrupp i Norsjö där eleverna
befinner sig på A-D nivå i samma klassrum och likadant i Bastuträsk. Detta påverkar kvalitén på
undervisningen och genomströmningen tar längre tid. Om en personal är sjuk så ställs
undervisningen in på den orten. Om grupperna finns på samma ställe kan läraren gå mellan och
eleverna kan delvis få undervisning i alla fall.
Ett förslag från mötesdeltagare kom att en uppdelning enligt A-B nivå i Bastuträsk och C-D nivå i
Norsjö skulle kunna vara aktuellt. Nackdelen med ett sådant förslag är att det blir svårt för lärarna
att samarbeta. Om det skulle uppstå en ojämn fördelning mellan dessa grupper kan lärarna inte gå
mellan och hjälpa varandra om de befinner sig på två olika orter. Om en personal är sjuk så ställs
undervisningen in på den orten. Om grupperna finns på samma ställe kan läraren gå mellan och
eleverna kan delvis få undervisning i alla fall.
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Eleverna som går i Norsjö, bor någon i Bastuträsk?
- Nej
Hur många år får man gå SFI?
Riktlinjerna är tre år.

Medskick från Samhällsråd och publik
•

Samhällsrådet visar på att 5 personer skulle anmäla sig till SFI i Bastuträsk. De har 11st elever
på en lista.
Verksamhetens kommentar:
- I dagsläget har det inkommit en ansökan till SFI i Norsjö. I övrigt inga nya ansökningar eller
kontakt av personer som vill börja SFI 200525. Asylsökande har ej rätt att gå SFI.
• Beslut finns om att barnfamiljer med asyl ska placeras i Bastuträsk och att så länge det finns
så ska man ha förutsättningar för att kunna bo där.
• Busskostnaden måste läggas till i handlingarna.
• Elever kan åka åt båda hållen, gör man indelningar av dem i gruppnivå kan en grupp vara i
Norsjö och en i Bastuträsk.
• En rädsla som finns är att om SFI flyttar så flyttar även familjerna och skolan töms på elever.

