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”Alla som utbildats i sameskolan ska behärska det samiska språket,  
de samiska normerna och det samiska kulturarvet.”

Med sameskola menas utbildning i samisk förskola och fritidshem, 
sameskola och integrerad samisk undervisning.
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Inledning
Ordförande har ordet
2015 har varit omvälvande år för styrelsearbete. Efter en turbulent start på året med ett icke 
fungerande styrelsearbete valde tre ledamöter att lämna uppdragen. Fyllnadsvalen som 
Sametinget genomförde fick till följd att partierna ersatte dessa med mycket kompetenta och 
rättfärdiga ledamöter som på ett förtjänstfullt sätt kommit in i styrelsearbetet. Samarbetet 
inom styrelsen fungerar nu mycket väl och vice ordförande har tagit ett större ansvar och 
avlastar ordförande mycket bra. Vi kommunicerar med varandra och drar åt samma håll för 
Sameskolstyrelsens bästa.

Sametinget som utser ledamöterna till nämnden för Sameskolstyrelsen har inte vid något 
tillfälle i plenum upptagit vårt huvudsakliga arbete med utbildning vid sameskolorna till dis-
kussion och debatt. Detta kan tyckas märkligt och förhoppningsvis ingår vår årsredovisning 
för 2015 som underlag för debatt och diskussion i plenum kommande vår. Sams har framfört 
önskemål om detta till ledningen för sametinget.  Vi har även gjort begäran om samråd med 
Sametinget, enligt deras arbetsordning, för att belysa otydligheter som uppstår vid anställning 
av ny skolchef. Dessa oklarheter har uppdagats under året som gått under processen med 
avskedande av skolchefen.

Nämnden har en tf skolchef som ansvarar för verkställigheten i våra beslut och sköter 
verksamheten i enlighet med skollagen m.m. Samarbetet mellan nämnden och tf skolchef är 
mycket förtroendegivande och öppen. Som ordförande uppskattar jag att vi pratar vid per 
telefon varje vecka, ofta flera gånger i veckan. Den tf skolchefen är inhyrd från ett beman-
ningsföretag och förordnas månadsvis. Vi avser fortsätta med detta förfaringssätt tills en 
förändring på visade felaktigheter/oklarheter presenterats.

Vi står inför förändringsfaser av betydande sort som har påbörjats. Specialfastigheter som vi 
hyr våra lokaler av har meddelat att de avser försälja beståndet. Sameskolstyrelsen ville ta över 
lokalerna själv men utbildningsdepartementet meddelade att en myndighet inte kan äga sina 
egna fastigheter. Sams har begärt att Sametinget utreder om de kan överta beståndet. Vi ser 
att det kan ske genom bildande av ett samiskt fastighetsbolag. Specialfastigheter har meddelat 
att en försäljning inte sker till någon mot vår önskan. Statusen på dessa fastigheter är inte det 
bästa ur utbildningshänsyn och på många sätt eftersatta i underhåll flera år tillbaka. På fyra 
av fem platser vi hyr så är fastigheterna f.d. internat för samebarn. Internat med små rum och 
vrår är inte det mest lämpliga ur pedagogisk synvinkel. Dessa f.d. internat har byggts under 
andra världskriget, 1942, och är därefter. Kravet av Sams är att i samband med ägarbytet ska 
beståndet förnyas och att hyresökningen kompenseras. Helt nya lokaler behövs i Karesuando, 
Jokkmokk och i viss mån Tärnaby. Utbyggning av befintliga lokaler i Kiruna samt renovering 
i Gällivare. Styrelsen är engagerad till att samebarn får pedagogiska lokaler som är ämnade 
för utbildning och pedagogiska utemiljöer. Våra barn ska ha en säker skolgång i anpassade 
lokaler. 

En lag som trädde i kraft under året ger Sams uppdraget att ordna fjärrundervisning i samis-
ka och ger rätt att ta betalt för detta av kommunerna. Vi i styrelsen ser detta som en möjlighet 
för alla samebarn att få utbildning i samiska var de än befinner sig i världen.

Förhoppningsvis faller allt på sin plats under 2016 och vi kan redovisa utfallet på nästa årsre-
dovisning.

Börje Allas ordförande
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Skolchef
Året som gått har varit ett händelserikt år för Sameskolstyrelsen som helhet, vilket också 
resultatredovisningen visar. Men det har också varit ett år där vi har utvecklat och satt igång 
processer som kommer att leda till utveckling inom verksamheterna.  

Medarbetare har varit engagerade och har haft ett driv för att varje barn och elev ska utveck-
las utifrån sin förmåga, vare sig barnet går i förskolan eller i skolan.

Förändringar har skett i verksamheterna. Medarbetare har börjat och en del har slutat. Vi ser 
att det har varit lättare att rekrytera leg. lärare än förskollärare. Detta har lett till ett samarbete 
med högskolan i Kautokeino, Norge, har påbörjats, där obehöriga medarbetare i förskolan 
utbildas till leg. förskollärare. Vi uppmuntrar även våra obehöriga lärare att utbilda sig till 
lärare och i samiska det språket.

Vi har startat upp ett konkret arbete med att utveckla kvaliteten på våra skolor. Tillsammans 
med Infomentor arbetar vi med systematiskt kvalitetsarbete på ledningsnivå och på lärarni-
vå. Fokus är på uppdraget och grunden för arbetet sker i undervisningen och uppföljning av 
elevernas resultat. 

I förskolan har vi börjat fördjupa våra kunskaper och metoder genom Reggio Emiliapedago-
giken. Vi följer barnet; hur det upptäcker sin omgivning, förskolläraren är medforskande och 
stödjer barnet uttrycksmöjligheter. Barn har 100 språk!

I grunden för allt arbete som utförs i förskolan och skolan, finns arbetet med att utveckla 
varje barns och elevernas samiska språk, i den varietet de talar. Därtill att deras samiska 
ursprung och identitet stärks genom att all undervisning ska utgå ifrån ett samiskt perspektiv 
och den samiska läroplanen. Vår målsättning är att varje elev som lämnar skolan ska vara 
funktionellt tvåspråkig fast förankrad i kulturen och traditioner så att de bär dem vidare till 
nästa generation.

Annechatrin Brandén. Tf skolchef
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Sameskolstyrelsens 
verksamhet och uppgift
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Sameskolstyrelsens (SamS) verksamhet och uppgift
Sameskolstyrelsen styrs av riksdag, regering och sametinget. Staten är enligt 2 kap 4 § skol- 
lagen (2010:800) genom Sameskolstyrelsen huvudman för sameskolan samt förskoleklass och 
fritidshem vid en skolenhet med sameskola. Nationella mål, riktlinjer och annan styrning 
finns angivna i skollag, sametingslag, läroplanen för Sameskolan, förskoleklassen och fritids-
hemmet 2011, Lpfö 98 och andra förordningar. 

SamS uppdrag styrs av det regleringsbrev som årligen kommer från regeringen och utbild-
ningsdepartementet; prop. 2014/15:1 utg.omr. 16, bet. 2014/15:UbU1, rskr. 2014/15:90. 
Myndigheten leds av en nämnd som består av en ordförande, fyra ledamöter och två perso-
nalrepresentanter. Ledamöterna och ordförande utses av Sametinget enligt förordningen SFS 
1992:1433, 2 kap. §§ 1 och 2.

Uppdraget
SamS ansvarar för att ge samers barn en utbildning med samisk inriktning vilket inkluderar 
förskoleklass och fritidshem. SamS får efter avtal med en kommun erbjuda förskola där  
verksamheten helt eller delvis genomförs på samiska, SFS 2011:131. I detta arbete ingår det 
att utveckla och att arbeta systematiskt med kvaliteten i verksamheterna. Sameskolor finns i 
Karesuando, Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Tärnaby. Vid samtliga enheter finns en för- 
skola.

Utöver förskole- och skoluppdraget ska SamS producera läromedel i de tre olika samiska 
språkvarieteterna; nord-, syd- och lulesamiska. Därtill ska myndigheten samverka med 
Skolverket, Skolinspektionen, Specialpedagogiska Myndigheten samt andra myndigheter, 
organisationer och huvudmän. 

SamS ska också utöka och utveckla den integrerade samiska undervisningen som bedrivs i 
olika kommuner runt om i Sverige.

Utifrån den brist på legitimerade lärare och förskollärare ska SamS säkerställa tillgången till 
behöriga och legitimerade förskollärare och lärare i verksamheten.

SamS ska också fortsätta med de planerade insatserna för att öka kunskapen om och intresset 
för samisk mat och ska särskilt beakta den i den integrerade undervisningen. I uppdraget 
ingår insatser i syfte att skapa möjligheter för att förbättra elevernas kunskaper och utveckla 
undervisningen på lång sikt om samisk mat och matkultur och att integrera detta i skolmål- 
tiden.

Återrapportering och resultatredovisning
Sameskolstyrelsen har valt att redovisa årets resultat i enlighet med den övergripande indel-
ningen av verksamhetsområden som finns i myndighetens gällande instruktion. Myndighet-
ens bedömning är att de återrapporteringskrav som finns i regleringsbrevet är uppfyllda.

Sameskolstyrelsen redovisar prestationer med volymer och kostnader under respektive verk-
samhetsområde så som myndigheten bedömt rättvisande och väsentligt och under de flesta 
av verksamheterna redovisas även resultat. 
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Sameskolstyrelsens organisation
Sametinget anställer skolchef efter förslag av nämnden för Sameskolstyrelsen. Skolchefen är 
tillika myndighetschef. 

Rektorn i Karesuando har haft kontinuerliga uppdrag i tjänsten under året. Tillsammans  
med projektledare har rektorn byggt upp organisationen kring fjärrundervisningen. Rektor 
Karesuando är rektor för fjärrundervisningslärarna.  Rektor i Tärnaby har haft uppdraget 
med integreringen; kontakter med kommuner och administrativt arbete för att få en heltids-
tjänst. Integreringen flyttades tillbaka till kansliet under ht 2015.

Förskolan
Sameskolstyrelsen får efter avtal med en kommun erbjuda förskola där verksamheten helt eller 
delvis genomförs på samiska. (Regleringsbrev 2015)

Sameskolstyrelsen erbjuder förskola i fem kommuner där sameskolorna finns. Verksamheter-
na finns vid samtliga sameskolenheter.

Antal barn i förskolorna i medeltal under året 2015

Ort 2015 2014 2013

Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Totalt

Karesuando 10 9 19 10 9 19 7 12 19

Kiruna 18 27 45 20 28 48 16 20 36

Gällivare 9 5 14 7 4 11 8 8 16

Jokkmokk 26 25 51 22 22 44 20 16 36

Tärnaby 1 2 3 3 3 6 5 3 8

Totalt 64 68 132 62 66 128 56 59 115
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Ort 2015 2014 2013

Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Totalt

Karesuando 10 9 19 10 9 19 7 12 19

Kiruna 18 27 45 20 28 48 16 20 36

Gällivare 9 5 14 7 4 11 8 8 16

Jokkmokk 26 25 51 22 22 44 20 16 36

Tärnaby 1 2 3 3 3 6 5 3 8

Totalt 64 68 132 62 66 128 56 59 115

Vi ser att barnantalet har ökat sedan år 2013. Kiruna och Jokkmokk är de förskolor som har 
ökat mest, men att Kiruna har antalet sjunkit från 2014. Gällivares förskola har ökat med 
2 barn från 2014. Förskolan i Jokkmokk har en liten kö av barn som väntar att få komma 
in. Sammanfattningsvis har barn antalet ökat med 15 barn från år 2013. Antalet barn är ett 
genomsnitt under året då antalet varierar mellan våren och höstterminen.

Intäkter, kostnader och verksamhetens utfall per barn i samisk förskola tkr 

I bidragsdelen ingår det ersättning för personal som är finansierad av arbetsförmedlingen 
med 200 tkr (147 tkr). Hyreskostnaderna för lokaler i Kiruna har ökat pga utbyggnation samt 
en ny fördelning mellan förskola och skola i Kiruna. Efter om- och tillbyggnad har totala ytan 
ökat till 2206 kvm (1796 kvm). Fördelningen har justerats 2015, förskolans del 615 kvm (299 
kvm). Skolans del 600 kvm (972 kvm). Gemensamt utrymme är 991 kvm (525 kvm). Gemen-
samma lokalkostnader har fördelats 51 % på förskola och 49 % på skola.

Andelen behöriga och legitimerade förskollärare

Ort 2015 2014 2013

leg. förskollärare leg. förskollärare leg. förskollärare

Karesuando 1 2 2

Kiruna 1 2 2

Gällivare 0 0 1

Jokkmokk 5 4 4

Tärnaby 1 1 1

Totalt 8 9 10

Under de två senaste åren har vi färre förskollärare än år 2010 vilket innebär att antalet per-
sonal icke leg. förskollärare är stort i verksamheterna. Varje förskoleverksamhet påverkas av 

Belopp i tkr Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013
Förändr. % 
2014-2015

Intäkter     

Avgifter 15 443 15392 13335 0,3%

Bidrag * 602 326 155 84,7%

Räntor 6 8 66 -25,0%

Summa 16 051 15726 13556 2,1%

Kostnader     

Personal 16 956 16129 14218 5,1%

Lokaler ** 7 426 3789 3380 96,0%

Övrigt drift 2 063 3117 1383 -33,8%

Räntor 1 4 6 -75,0%

Avskrivningar 147 58 45 153,4%

Summa 1.) 26 593 23097 19032 15,1%

Verksamhetens utfall** -10 542 -7371 -5 476 43,0%

   

Antal barn 132 192 195 -2,1%

Bruttokostnad i kr per barn 246 106 260 865 220 072 -5,7%

1.) Fördelad OH-kostnad är 5 073 tkr för år 2015. 
     Fördelad OH-kostnad är 4 340 tkr för år 2014 
     Fördelad OH-kostnad är 3 545 tkr för år 2013.
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detta. Därtill krävs det att förskollärarna har samiskan då det är primärt i våra verksamheter. 
Detta har lett till att en satsning på personal, som inte är utbildade förskollärare, har startats 
upp i ett samarbete med ámi Allaskuvla högskola i Kautokeino, Norge. 

Arbetet i förskolan under året 2015
Förskolorna arbetar systematiskt utifrån det samiska perspektivet och Lpfö 98. I förskolans 
dagliga arbete ingår det att stärka varje barns samiska identitet och självkänsla så att de kan 
känna sig trygga enskilt eller i grupp och delaktig i sin egen kultur. Samiskan är ett levande 
språk i förskolan oavsett varietet och är samtalsspråket. Samiska språket används med lust, 
glädje och värme i verksamheten och personalen är en resurs och förebild både i språkan-
vändningen och i överföringen av kulturarvet. Alla pedagoger talar samiska med barnen och 
tolkar till svenska efter behov eller använder svenska som stöd.  När det kommer nya barn 
som inte är samisktalande, har personalen arbetat systematiskt med att utveckla språket och 
de upplever att det ger resultat. Barnen börjar använda samiska ord och kan börja uttrycka 
sig på samiska, eller som personalen i Kiruna uttrycker det: 

”Under våren har vi konstaterat att personalen inte behöver översätta till svenska, barnen 
förstår samiska mycket bättre och använder fler samiska ord/uttryck samt använder samis-
ka när vi spelar tillsammans med dem.” 

I Jokkmokks förskola har man delat in barnen i olika språknästen, vilket ger också ett mycket 
gott resultat. Några exempel på detta är:

I samlingen sitter barnen i ring kring förskolläraren. Förskolläraren läser en bok först på 
svenska två gånger och sedan på samiska. Därefter ställer förskolläraren uppföljande frågor 
på samiska. Om barnet vill får det ställa sig upp och gå till en ruta där man får svara på svens-
ka, i annat fall svarar man på samiska. Ju längre tiden går har förskollärarna sett att allt färre 
barn slutar att gå till rutan och svarar istället på samiska. I matsalssituationer hör pedagoger-
na att barnen pratar samiska med varandra mer än tidigare och barn som inte hade språket 
när de började, pratar nu samiska.

Under hösten träffades all personal i förskolan och fortbildades inom Reggio Emiliapedagogi-
ken. Därtill ägnades tid till att lyfta goda exempel ur det vardagliga arbetet i förskolorna.

Under året har en satsning startat på personal som inte är leg. förskollärare men har sa-
miskan. Satsningen är frivillig. Denna satsning är för att trygga framtiden och öka antalet 
förskollärare i förskolan. Utbildning sker på Sámi Allaskuvla högskola i Kautokeino och är 
en arbetsplatsförlagd utbildning på 4,5 år. Efter färdig utbildning är personalen/studenterna 
leg. förskollärare och har en examen som också gäller i Sverige. Idag har vi fem personal som 
studerar till förskollärare. 

Prestation förskolan
Förskolan har en bruttokostnad/barn år 2015 på 246 tkr. År 2014 var kostnaden 261 tkr. 
Antalet barn i förskolan minskade med 60 barn från år 2014 till år 2015. Därtill minskade 
kostnaderna med 15 tkr/barn år 2015.

Analys
Sameskolstyrelsen har ett stort behov av att rekrytera samiskatalande leg förskollärare. Varje 
förskola har personal som inte är leg. förskollärare vilket påverkar det pedagogiska arbetet 
och arbetet i förskolan. Där det finns en förskollärare ökar ansvaret på den enskilda förskollä-
raren för planering, arbeta utifrån läroplanens mål och det pedagogiska arbetet. Även om det 
sker samplanering så har förskolläraren ansvaret att målen uppnås och arbetas utifrån dessa. 

Det pågår ett mycket gott arbete i förskolan och personalen har ett stort fokus på språkarbetet 
med barnen vilket ger ett tydligt resultat. Detta sätter grunden för barnens fortsätta språkut-
veckling och är ett mycket viktigt arbete. Vi ser att fler förskolor behöver arbeta med språk-
nästen då dessa ger ett tydligt resultat.
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Förskolepersonalen är mycket duktig att arbeta utifrån det samiska perspektivet och flera 
förskolor arbetar utifrån ett årshjul. Vi ser arbetet med det samiska behöver dokumenteras så 
att arbetet synliggörs, fördjupas, utvecklas och kan fortsätta.

Satsningen på att få utbildade förskollärare är mycket gott. Det kommer att säkerställa att 
Sameskolstyrelsen kommer att få ännu fler leg. förskollärare i framtiden. Eftersom utbild-
ningen är arbetsplatsförlagd innebär det att de pedagoger som arbetar i verksamheten också 
får tillgång till den senaste forskningen inom pedagogiken då lärare från högskolan kommer 
ut och träffar arbetsplatsen och ”föreläser” om ämnen som studenten studerar. Det innebär 
att förskolan i sig utvecklas och att pedagogerna blir delaktiga gemensamt i utbildningen.

Förbättringsåtgärder

• Flera förskolor uppger att deras dokumentation behöver bli bättre och då framför allt ur 
ett barnperspektiv. 

• Arbetet utifrån Reggio Emiliapedagogiken behöver fortsätta i förskolan då den ligger 
nära det samiska tankesättet.

• Vi har stort behov av leg. förskollärare då flera av förskolorna enbart har en leg. förskol-
lärare på hela förskolan. Flera leg. förskollärare kommer snart att gå i pension och vi ser 
att deras kunskaper såväl pedagogiska som samiska, behöver tas tillvara.

•  Vi behöver också synliggöra och dokumentera det samiska perspektivet som finns i 
det dagliga arbetet men som inte finns nerskrivet. Arbetet med detta kommer att starta 
under våren 2016.

• Flera förskolor ser behovet av att utveckla en gemensam samsyn av språkarbetet och ny 
kunskap kring språkutveckling.

• Övriga förskolor behöver också skapa språknästen då detta ger synligt resultat.

Sameskola samt förskoleklass och fritidshem 
Sameskolorna finns i fem kommuner i Västerbotten och Norrbotten; Tärnaby, Jokkmokk, 
Gällivare, Kiruna och Karesuando i norr. Antalet elever från förskoleklass till åk 6 uppgick till 
191 elever vid årets slut enligt följande tabell:

Antalet elever per skola och årskurs faktiskt antal 20151231

Ort F-klass åk 1 åk 2 åk 3 åk 4 åk 5 åk 6 Total

2015

Tärnaby 1 1 3 1 1 2 9

Jokkmokk 7 18 3 8 15 7 58

Gällivare 6 1 6 4 2 5 6 30

Kiruna 14 9 5 12 7 7 7 61

Karesuando 3 4 4 9 3 7 3 33

Totalt antal 31 33 18 29 21 36 23 191

Kiruna är den största skolan med 61 elever och Tärnaby är den minsta skolan. Den största 
klassen finns i Jokkmokk med 18 elever i åk 1. Ingen av skolorna har större klasser än så även 
om skolorna arbetar med åldersintegrerade klasser. Det innebär att antalet elever/lärare är låg 
på skolorna; Tärnaby 1,9 elever/lärare, Jokkmokk 5,8 elever/lärare, Gällivare 5,9 elever/lärare, 
Kiruna 9,7 elever/lärare och Karesuando 7,3 elever/lärare. Anledningen till detta är att de 
olika samiska varieteterna påverkar antalet elever/lärare då en skola kan ha tre olika varieteter 

Källa: Infomentor
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som det undervisas i. Där en annan skola enbart har t ex två varieteter av samiskan. Därtill att 
varje klass inte är stor till antalet elever.

Antalet elever, skola, årskurs och kön faktiskt antal 2015-12-31

Ort Fklass Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Totalt

  F P F P F P F P F P F P F P F P

Tärnaby 1 1 1 2 1 1 1 1 5 4

Jokkmokk 2 5 10 8 3 2 6 5 10 7 29 29

Gällivare 4 2 1 1 5 3 1 2 5 3 3 11 19

Kiruna 9 5 1 8 1 4 6 6 6 1 1 6 4 3 28 33

Karesuando 1 2 4 2 2 5 4 1 2 3 4 1 2 13 20

Totalt antal 17 14 11 22 5 13 18 11 10 11 10 26 15 8 86 105

       

Fördelningen mellan könen på skolorna ser olika ut. Vad vi kan se från tabellen är att sko-
lorna har 20 pojkar fler än flickor. Dock är fördelningen något jämnare på skolorna, förutom 
Karesuando som har sju pojkar fler än flickor.

Årskurs 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

0 14 36 43 26 25 26 23 31

1 31 15 34 41 27 26 27 33

2 22 34 14 32 41 25 29 18

3 21 24 33 14 34 42 23 29

4 18 22 23 32 14 31 40 21

5 22 19 23 22 32 16 30 36

6 9 25 19 19 23 31 10 23

Antal unika 
elever 137 175 189 186 196 197 182 191

De senaste åren ser vi att elevantalet skiljer lite mellan åren. Följer man en årskurs från för-
skoleklassen kan man se att i åk 5 är vårterminen ett kritiskt läge och att flera elever hoppar 
av för att gå till högstadiet i åk 6 i stället för att stanna kvar det sista året på sameskolan.  

Antalet barn i fritidshemmet
Under året har 87 barn gått på fritidshemmet. Fördelningen mellan skolorna syns i följande 
tabell:

Antal barn i fritidshemmet i faktiskt antal 20151231

Ort 2015 F P 2014 F P

Tärnaby 7 4 3 8 5 3

Jokkmokk 35 20 15 39 22 17

Gällivare 17 6 11 19 6 13

Kiruna 22 9 13 21 10 11

Karesuando 6 2 4 5 2 3

Totalt: 87 41 46 92 45 47

Pedagogerna arbetar utifrån läroplanen för fritidshemmet och det samiska perspektivet. Un-
der året har vi inte arbetat med någon gemensam utveckling för fritidshemmen. 

        Källa: SamS
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Intäkter och kostnader för sameskolan förskoleklass och fritidshem under åren 
2013-2015

Belopp i tkr Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Förändr. % 
2014-2015

Intäkter 

Avgifter 17 762 19 610 18 306 -9,4%

Bidrag 828 3 323 1 093 -75,1%

Räntor 12 20 182 -40,0%

Summa 18 602 22 953 19 581 -19,0%

Kostnader 

Personal 28 775 29 514 25 685 -2,5%

Lokaler ** 5 754 7 160 6 606 -19,6%

Övrigt drift 10 765 12 491 9 776 -13,8%

Räntor 5 12 18 -58,3%

Avskrivningar 969 909 829 6,6%

Summa 1.) 46 268 50 086 42 914 -7,6%

Underskott 27 666 27 133 23 333 2,0%

  

Antal elever, medeltal 188 195 195 -2,1%

Varav elever i förskoleklass, medeltal 26 29 28 -3,7%

Fritidshem, medeltal 87 92 94 -9,4%

Bruttokostnad i kr per elev 246 106 256 851 220 072 -5,7%

1). Fördelad OH-kostnad är 9724  tkr för budgetår 2015 
Fördelad OH-kostnad är 9534  tkr för budgetår 2014 
Fördelad OH-kostnad är  6 599  tkr för budgetår 2013

                 

År 2015 var det genomsnittliga elevantalet 188 (195) och fördelas på 103 (104) pojkar och 85 
(88) flickor. 

I bidragsdelen ingår lönebidrag från Arbetsförmedlingen med 119 tkr (154 tkr). Lokal-
kostnadernas ökning år 2014 beror på utökade hyreskostnader för ersättningslokaler under 
tiden som tillbyggnad sker på Sameskolan. 2015 ökade hyreskostnaden till Specialfastigheter 
2,9 mkr för utbyggnad av Kirunas sameskola 11,9 mkr (9,0 mkr) samtidigt som en ny fördel-
ning av lokalytorna mellan förskola och skola i Kiruna gjorts efter byggnationen. 

Efter om- och tillbyggnad har totala ytan ökat till 2 206 (1 796). Fördelningen har justerats 
2015, förskolans del 615 kvadratmeter (299 kvm). Skolans del 600 kvm (972). Gemensamma 
ytor är 991 kvm (525 kvm). Hyreskostnaderna har fördelats 51 % på förskola, 49 % på skola.

Intäkterna har minskat med 19 % mellan åren 2014 och 2015. Den största minskningen har 
skett i bidragsdelen som har minskat med 75 % mellan år 2014 och 2015. Anledningen är att 
de externa medlen har minskat.

Prestation sameskola, förskoleklass och fritidshem
Det faktiska antalet elever var 191 (182) elever vid årets slut. Av dessa elever fanns det 31 
(23) barn i förskoleklass. 87 (92) av eleverna gick i fritidshemmet. Kostnaderna per elev har 
minskat från året innan, 246 tkr (261 tkr).

Källa: Sameskolstyrelsen
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2012/2013 Andel (%) av samtliga 
elever

Andel (%) av samtliga 
flickor

Andel (%) av samtliga 
pojkar

Totalt 
Antal 
elever

Uppnått 
krav- 
nivån

Ej  
uppnått 
krav- 
nivån

Ej 
del- 
tagit

Uppnått 
krav- 
nivån

Ej  
uppnått 
krav- 
nivån

Ej 
del- 
tagit

Upp-
nått-
krav- 
nivån

Ej  
uppnått 
kravni-
vån

Ej  
del-
tagit

Matematik Muntlig kommunikation 31 74,2 25,8 0 73,7 26,3 0 75 25 0

Matematik Skriftliga räknemetoder, statistik 31 67,7 32,3 0 78,9 21,1 0 50 50 0

Matematik Bråk, uppdelning av tal 31 90,3 9,7 0 89,5 10,5 0 91,7 8,3 0

Matematik Geometriska begrepp 31 61,3 35,5 3,2 68,4 31,6 0 50 41,7 8,3

Matematik Taluppfattning, huvudräkning 31 67,7 29 3,2 68,4 31,6 0 66,7 25 8,3

Matematik Problemlösning 31 51,6 48,4 0 57,9 42,1 0 41,7 58,3 0

Matematik Mätning 31 80,6 19,4 0 73,7 26,3 0 91,7 8,3 0

Svenska Muntlig uppgift 31 96,8 3,2 0 94,7 5,3 0 100 0 0

Svenska Läsning skönlitterär text 31 93,5 3,2 3,2 94,7 5,3 0 91,7 0 8,3

Svenska Läsning faktatext 31 93,5 6,5 0 94,7 5,3 0 91,7 8,3 0

Svenska Elevens högläsning 31 96,8 3,2 0 94,7 5,3 0 100 0 0

Svenska Läsning textsamtal 31 96,8 3,2 0 94,7 5,3 0 100 0 0

Svenska Skrivuppgift berättande text 31 71 29 0 73,7 26,3 0 66,7 33,3 0

Svenska Skrivuppgift stavning interpunktion 31 80,6 19,4 0 89,5 10,5 0 66,7 33,3 0

Svenska Skrivuppgift faktatext 31 87,1 12,9 0 89,5 10,5 0 83,3 16,7 0

Förklaring: 1 elev är 3,2 %.         
 

2013/2014 Andel (%) av samtliga 
elever

Andel (%) av samtliga 
flickor

Andel (%) av samtliga 
pojkar

Antal 
elever

Uppnått 
kravni-
vån

Ej  
uppnått 
krav- 
nivån

Ej 
del- 
tagit

Uppnått 
krav- 
nivån

Ej  
uppnått 
krav- 
nivån

Ej 
delta-
git

Uppnått 
krav- 
nivån

Ej  
uppnått 
krav- 
nivån

Ej 
del-
tagit

Matematik Muntlig kommunikation 41 92,7 4,9 2,4 92,9 7,1 0 92,6 3,7 3,7

Matematik Överslagsräkning, huvudräkning 41 80,5 19,5 0 78,6 21,4 0 81,5 18,5 0

Matematik Mönster i talföljder, geometriska 
mönster 41 97,6 2,4 0 92,9 7,1 0 100 0 0

Matematik Positionssystemet, enkla problem 41 87,8 12,2 0 85,7 14,3 0 88,9 11,1 0

Matematik Mätning längd, proportionella 
samband 41 75,6 24,4 0 78,6 21,4 0 74,1 25,9 0

Matematik Symmetri, skriftliga räknemetoder 41 82,9 17,1 0 85,7 14,3 0 81,5 18,5 0

Matematik Huvudräkning, förståelse för räk-
nesätten 41 82,9 14,6 2,4 85,7 14,3 0 81,5 14,8 3,7

Svenska Tala: muntlig uppgift 41 95,1 0 4,9 100 0 0 92,6 0 7,4

Svenska Läsa: berättande text 41 97,6 2,4 0 100 0 0 96,3 3,7 0

Svenska Läsa: faktatext 41 92,7 7,3 0 100 0 0 88,9 11,1 0

Svenska Läsa: enskild högläsning 41 92,7 4,9 2,4 100 0 0 88,9 7,4 3,7

Svenska Läsa: enskilt textsamtal 41 95,1 2,4 2,4 100 0 0 92,6 3,7 3,7

Svenska Skriva: berättande text 41 92,7 7,3 0 100 0 0 88,9 11,1 0

Svenska Skriva: stavning och interpunktion 41 90,2 9,8 0 100 0 0 85,2 14,8 0

Svenska Skriva: faktatext 41 92,7 7,3 0 100 0 0 88,9 11,1 0

Förklaring 1 elev= 2,4 %                                                                        

Källa: Siris

 Källa: Siris    
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2014/2015 Andel (%) av samtliga 
elever

Andel (%) av 
samtliga flickor

Andel (%) av samtliga 
pojkar

Antal 
elever

Uppnått

kravni-
vån

Ej  
uppnått 
krav- 
nivån

Ej 
del- 
tagit

Uppnått 
krav- 
nivån

Ej 
del- 
tagit

Uppnått 
krav- 
nivån

Ej  
uppnått 
krav- 
nivån

Ej 
del- 
tagit

Matematik Muntlig kommunikation 23 91,3 8,7 0 100 0 83,3 16,7 0

Matematik Sannolikhet, huvudräkning 23 91,3 8,7 0 81,8 0 100 0 0

Matematik Uppdelning av tal, enkla problem 23 95,7 4,3 0 90,9 0 100 0 0

Matematik Geometriska begrepp 23 82,6 17,4 0 72,7 0 91,7 8,3 0

Matematik Räknesätt, enkla problem 23 95,7 4,3 0 90,9 0 100 0 0

Matematik Mätning massa, skriftliga räkne-
metoder 23 87 13 0 90,9 0 83,3 16,7 0

Matematik Enkla problem 23 95,7 4,3 0 90,9 0 100 0 0

Svenska Tala: muntlig uppgift 23 95,7 4,3 0 100 0 91,7 8,3 0

Svenska Läsa: berättande text 23 100 0 0 100 0 100 0 0

Svenska Läsa: faktatext 23 100 0 0 100 0 100 0 0

Svenska Läsa: enskild högläsning 23 95,7 4,3 0 100 0 91,7 8,3 0

Svenska Läsa: enskilt textsamtal 23 91,3 4,3 4,3 90,9 9,1 91,7 8,3 0

Svenska Skriva: berättande text 23 95,7 4,3 0 100 0 91,7 8,3 0

Svenska Skriva: stavning och interpunktion 23 91,3 8,7 0 100 0 83,3 16,7 0

Svenska Skriva: faktatext 23 73,9 21,7 4,3 72,7 9,1 75 25 0

Förklaring år 2014/2015 är 1 elev= 4,3                                    

Från läsåret 2012/2013 har allt fler elever gjort nationella provet. Läsåret 2014/2015 var det 
enbart 1 flicka som inte gjorde två delprov, pojkarna deltog i alla proven.

I matematiken ser vi att delprovet geometriska begrepp särskiljer könen kunskapsmässigt. År 
2012/2013 hade flickorna ett högre resultat i delprovet än pojkarna, till skillnad från de se-
naste läsåren. År 2014/2015 var det tvärtom att pojkarna hade ett högre resultat än flickorna i 
delprovet ”geometriska begrepp”.

Om man jämför åren emellan ser vi att år 2012/2013 hade eleverna lägre resultat generellt i 
matematiken än de senare åren. År 2014/2015 ser vi att eleverna, oavsett kön, har ett jämnare 
resultat men att två delprov har fler elever inte klarat av; ”geometriska begrepp” och ”mät-
ningsmassa samt skriftliga räknemetoder”.

I svenska ser vi att resultaten har ökat och framför allt för pojkarna i delprovet ”att skriva 
en berättande text”. Stavning och interpunktion har fler pojkar sämre resultat än flickorna 
genomgående dessa tre läsår. Att skriva faktatext har fler elever, oavsett kön, sämre resultat i 
delprovet. Resultaten för att skriva faktatext är sämre 2014/2015 än tidigare år.

Analys
I matematiken har fler pojkar högre resultat läsåret 2014/2015 än tidigare år. Kan det innebä-
ra att läraren har ändrat i sin undervisning utifrån vad resultaten visade läsåret 2012/2013? 
Det läsåret var pojkarnas resultat mycket lågt i 4 delprov jämfört med läsåret 2014/2015. 
Eller har proven förenklats under de senaste åren? Fler lärare uppger att kunskapskraven har 
sänkts på nationella proven de senaste åren. 

Geometriska begrepp var ett delprov som avvek i resultaten och mellan könen. Läsåret 
2012/2013 klarade 61,3 % av eleverna delprovet, jämfört med läsåret, 2014/2015, då resultatet 
blev 82,6. Vad resultaten också visar är att kunskaperna i problemlösning har ökat. Under 
de senaste läsåren har talet om att ”prata matematik” och lösa problem i matematiken ökat, 

 Källa: Siris
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vilket kan få som konsekvens att lärarna tar in det i sin undervisning. Utbildningar, nya kun-
skapskrav, fokus på matematiken och de utökade antalet matematiktimmar kanske är en del 
av det positiva resultatet läsåret 2014/2015.  Flera av matematiklärarna har även gått vidareut-
bildning i matematik under de två senaste läsåren, vilket påverkat undervisningen positivt.

De svenska delprovsresultaten i svenska visar att ”skriva en faktatext” och ”stavning och 
interpunktion” har varit de delprov som eleverna har sämre kunskaper i. Forskning visar att 
skriva berättande texter för pojkar är svårare än för flickorna och de är flera faktorer som 
spelar in för pojkarna. Generellt kan vi se att producera en text är svårare för eleverna än att 
läsa texten där resultaten är mycket högre. Flera av eleverna har samiska som förstaspråk och 
svenskan blir då svenska som andraspråk. Hur många av eleverna läser, skriver obehindrat på 
svenska? Resultaten kan visa att elevernas kunskaper inte är tillräckliga i svenska i jämförelse 
med samiskan. Begrepp och andra uttryck kanske inte är tillräckligt kända för eleverna vilket 
påverkar deras kunskaper i svenska. Vad som saknas är nationella prov i samiska. Det hade 
varit mycket intressant att jämföra elevernas kunskaper i texter, fakta och skrivande mellan 
språken då samiskan är ett förstaspråk för många av eleverna.

Flera av skolorna deltar i läslyftet. I detta ingår att arbeta med texter, skriva och tala om tex-
terna. Det ger lärarna en djupare förståelse för texter och läsandet. Lärarna som idag deltar i 
läslyftet har en fått en fördjupad förståelse för arbetet med texter, skrivandet och hur man kan 
undervisa i det. Handledarna för läslyftet ser att lärarna har utvecklats positivt och att deras 
förståelse för texter och skrivandet har fördjupats vilket också har påverkat deras undervis-
ning positivt. Detta bidrar till att eleverna får en literacy, vilket forskning visar ger en utökad 
förståelse och djupare kunskaper i ett ämne och då framför allt när det gäller läsningen och 
texter. Detta kan även gälla andra ämnen, som samiskan till exempel.

Förbättringsåtgärder
Resultaten visar att lärarna behöver undervisa mer i geometri och mätningsmassa och 
skriftliga räknemetoder i matematiken. Det är oerhört viktigt att eleverna kan grunden för 
matematiken då ämnet har en tydlig progression i årskurserna. 

Fler lärare, oavsett undervisningsämne, behöver delta i läslyftet och få utökade kunskaper om 
texter, begrepp, skrivande och läsning vilket kommer att påverka undervisningen positivt. 
Detta är oberoende av ämne då samtliga ämnen innehåller en text som eleverna ska tolka och 
förstå.  Resultaten visar också att lärarna skulle behöva arbeta språkutvecklande i samtliga 
ämnen så att begrepp, uttryck och texter blir mer kända för eleverna. Vilket resultaten visar 
när det gäller delprovet producera en faktatext.

Nati0nella prov
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Nationella prov i åk 6
I och med att vi hade för få elever i åk 6 läsåret 2014/2015 som gjorde nationella proven kan 
vi inte få fram resultat i Siris från Skolverket.

Betygsresultat i åk 6
I följande redovisning kommer vi inte att fördela betygsresultaten på kön då dessa blir utpe-
kande då skolorna har så få elever i åk 6. Vi kan göra en första jämförelse med nationella pro-
ven i åk 3 2012/2013 och elevernas betygsresultat ht 2015/2016 då det i huvudsak är samma 
elever. Uppgifterna kommer ifrån Infomentor då Siris inte kan redovisa resultaten på grund 
av för få elever i åk 6. Alla elever fick betyg, lägst E, läsåret 2014/2015.

Fördelning av betyg per skola och över tid, 2012/2013 – 2015/2016

Fördelning av betyg per skola

Vårtermin år 6, läsår: 2012–2013
Skola - F E D C B A Total

Sameskolan i Gällivare 21 23 30 19 19 112

Sameskolan i Jokkmokk 6 19 14 13 52

Sameskolan i Karesuando 2 7 6 2 17

Sameskolan i Kiruna 23 20 21 3 1 68

Sameskolan i Tärnaby 10 17 6 1 34

Total 2 6 80 80 72 23 20 283

Fördelning av betyg per skola

Vårtermin år 6, läsår: 2014-2015

Skola E D C B A Total

Sameskolan i Gällivare 18 17 32 26 19 112

Sameskolan i Kiruna 25 3 4 2 34

Total 43 20 36 26 21 146
                 

Vårtermin år 6 läsår: 2013–2014
F E D C B A Total

7 11 13 1 32

31 19 45 23 3 121

1 42 38 58 34 14 187

2 12 1 15

4 8 4 1 17

3 89 72 119 70 19 372

Resultaten visar att de flesta av betygen läsåret 2012/2013 ligger från E-C, där Gällivare har 
den största spridningen av betyg. Detta läsår, 2013/2014, skedde en förbättring av resultaten 
där fler elever fick betyget C och B än tidigare läsår. Läsåret 2014/2015 var det få elever i åk 6. 
Gällivare har en stor spridning på betygen där Kiruna fördelar flest E till sina elever. Genom-
gående kan vi se att eleverna i Kiruna får lägre betyg än övriga elever i andra skolor. 

I höstens betyg för läsåret 2015/2016 kan vi se följande:

Skola E D C B A Total

Sameskolan i Gällivare 8 13 33 29 13 96

Sameskolan i Jokkmokk 4 15 44 20 1 84

Sameskolan i Karesuando 7 29 9 6 51

Sameskolan i Kiruna 40 8 22 8 7 86

Total 59 65 108 63 21 317

                   

Vi kan se i tabellen att betyget C är satt i de flesta av ämnena. 21 betyg är satta i A. De flesta 
av betygen är satta i E och D jämfört med B och A. 

Skolorna Gällivare och Jokkmokk ger högre betyg än Karesuando och Kiruna. 

Källa: Infomentor

 Källa: Infomentor

Källa: Infomentor
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Vårtermin år 6 läsår: 2013–2014
F E D C B A Total

7 11 13 1 32

31 19 45 23 3 121

1 42 38 58 34 14 187

2 12 1 15

4 8 4 1 17

3 89 72 119 70 19 372
Källa: Infomentor

Fördelning av betyg per ämne
I nedanstående tabeller är åk 6 resultat från höstterminen 2014 och vårterminen 2015. Några 
elever slutade under vårterminen 2015.

Fördelning av betyg per ämne

Hösttermin år 6, läsår 2014–2015

Ämne F E D C B A Total

Bild 4 3 3 10

Biologi 9 9

Engelska 4 5 1 10

Fysik 3 3 2 1 9

Geografi 4 2 1 1 1 9

Hem- och konsumentkunskap 1 1 4 1 1 8

Historia 1 4 2 7

Idrott och hälsa 1 2 5 2 10

Kemi 3 1 3 2 9

Matematik 4 2 4 10

Musik 1 3 6 10

Naturorienterande ämnen 1 1

Religionskunskap 1 1 4 1 7

Samhällskunskap 3 2 3 1 9

Samhällsorienterande ämnen 1 1

Samiska som andra språk 2 2 1 5

Samiska som första språk 2 1 1 1 5

Slöjd 4 1 3 1 1 10

Svenska 3 5 2 10

Teknik 2 4 2 8

Total 2 54 18 58 21 4 157
                                  

Vårtermin år 6, läsår 2014–2015

E D C B A Total

2 1 2 3 1 9

3 1 1 4 9

2 1 3 1 2 9

3 2 3 1 9

4 1 3 1 9

3 1 1 2 2 9

3 4 2 9

1 1 5 2 9

3 2 2 2 9

2 3 1 3 9

3 1 4 1 9

3 1 3 2 9

3 1 3 2 9

4 1 1 6

1 2 3

2 2 2 1 2 9

3 2 1 3 9

2 2

43 20 36 26 21 146

         Källa: Infomentor

Om vi jämför resultaten mellan höstterminen och vårterminen kan vi se följande:

• 2 betyg sattes i F ht 2014. Dessa gavs inte vårterminen.

• Fler A-betyg sattes på vårterminen än höstterminen. 16 fler A än hösten.

• Det sker en förskjutning till bättre betygsresultat under vårterminen än hösten. Färre C, 
58 C under ht till 36 C under vårterminen. Dock bara 5 fler B-betyg. 

•  I ämnena Samiska som första språk har eleverna fått högre betyg än höstterminen. 
Samma i de flesta av de övriga ämnena. Störst variation finns i ämnet hemkunskap där 
fler elever fick E än på hösten och fler B och A. Likaså ämnet biologi. Detsamma gäller 
slöjden som har en större spridning i betygen..

• I samiska som andraspråk sjönk resultaten på vårterminen. Fast en elev fick betyget A på 
vårterminen till skillnad från höstterminen där C var det högst satta betyget.



20  Sameskolstyrelsens årsredovisning 2015 
 

Jämförelse med betygsresultat och nationella proven 2012/2013

Källa: Infomentor

Kön: Flickor 
Hösttermin år 6, läsår 2015–2016

Ämne - E D C B A Total

Bild 1 7 5 2 15

Biologi 3 1 3 7

Engelska 4 2 4 4 14

Fysik 3 1 3 7

Geografi 3 3 1 7

Hem- och konsumentkunskap 3 1 4 3 3 14

Historia 1 1 1 1 4

Idrott och hälsa 2 3 9 14

Kemi 4 1 2 7

Matematik 2 2 8 1 1 14

Musik 3 1 8 1 1 14

Naturorienterande ämnen 1 5 1 7

Religionskunskap 1 1 2 1 3 8

Samhällskunskap 4 3 3 1 11

Samiska som andra språk 1 3 4 2 1 11

Samiska som första språk 1 2 3

Slöjd 1 5 5 3 14

Svenska 3 3 3 2 3 14

Teknik 3 4 1 8

Total 1 28 29 64 52 19 193
    

Kön: Pojkar 
Hösttermin år 6, läsår 2015–2016: 

E D C B A Total

1 4 3 8

3 4 1 8

3 1 3 1 8

5 2 1 8

1 6 1 8

3 3 2 8

2 2 1 5

2 6 8

3 4 1 8

3 2 3 8

1 6 1 8

2 5 1 8

2 3 5

4 1 5

1 2 3

1 5 2 8

2 1 5 8

2 2

31 36 44 11 2 124

          

Fördelning av betyg per ämne

Hösttermin år 6, läsår 2015–2016

Ämne - E D C B A Total

Bild 1 5 10 5 2 23

Biologi 6 5 1 3 15

Engelska 7 3 7 5 22

Fysik 8 3 1 3 15

Geografi 1 9 4 1 15

Hem- och konsumentkunskap 6 4 6 3 3 22

Historia 3 3 2 1 9

Idrott och hälsa 2 5 15 22

Kemi 7 4 2 2 15

Matematik 5 4 11 1 1 22

Musik 4 7 9 1 1 22

Naturorienterande ämnen 1 5 1 7

Religionskunskap 1 1 4 5 2 3 16

Samhällskunskap 6 6 3 1 16

Samiska som andra språk 5 3 5 2 1 16

Samiska som första språk 2 4 6

Slöjd 1 1 10 5 5 22

Svenska 5 4 8 2 3 22

Teknik 5 4 1 10

Total 1 59 65 108 63 21 317
                         

Denna grupp av elever är 
de som gjorde nationella 
proven i åk 3 år 2012/2013.  
Intressant är att se hur deras 
första betygsresultat blev  
och om det finns en korrela-
tion mellan nationella pro-
ven och betygsresultaten.

   Källa: Infomentor
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Källa: Infomentor

Kön: Pojkar 
Hösttermin år 6, läsår 2015–2016: 

E D C B A Total

1 4 3 8

3 4 1 8

3 1 3 1 8

5 2 1 8

1 6 1 8

3 3 2 8

2 2 1 5

2 6 8

3 4 1 8

3 2 3 8

1 6 1 8

2 5 1 8

2 3 5

4 1 5

1 2 3

1 5 2 8

2 1 5 8

2 2

31 36 44 11 2 124

             Källa: Infomentor

Om vi jämför nationella proven i matematik i åk 3 och höstterminens betyg i åk 6, läsår 
2015/2016 för samma elever, kan vi se följande:

• Flickorna har högre betygsresultat än pojkarna vilket också var fallet i nationella proven. 
Även om några pojkar hade gjort ett bättre resultat i 3 av delproven (3/6) än flickorna, 
fick pojkarna lägre betyg. I ett av delproven hade pojkarna samma resultat som flickorna, 
vilket innebär att 4/6 delprov är resultatet lika med flickorna. 

• Flickornas betygsresultat har en större spridning över samtliga betyg där pojkarnas betyg 
finns från E – C.

I svenska kan vi se följande:

• I nationella proven hade pojkarna högre resultat än flickorna i 3 delprov (3/8). I tre del-
prov nästan samma resultat och sämre i två delprov, vilket innebär att pojkarnas resultat, 
6/8 delprov, är lika eller bättre än flickornas resultat. I dessa delprov hade flickorna inte 
heller höga resultat och som vi tidigare har redovisat.

• Flickorna fick högre betyg och större spridning på betygen än pojkarna, som fick tre 
olika betyg från E-C, samma som i matematiken.

Analys
Att sätta betyg i åk 6 är en ny företeelse för lärarna på mellanstadiet och som krävs att lärarna 
diskuterar och samtalar kring. Betygen gör att det blir en definitiv och summativ bedömning 
istället för att se betygen som en uppföljning av elevens kunskaper. Betygen säger inte om en 
elev är inne i en utvecklingsprocess och nära att få ett högre betyg, det är där den formativa 
bedömningen kommer in och som eleven får ta del av (förhoppningsvis) dagligen i undervis-
ningen. 

Vad kan vi se av resultaten ovan? Flickorna får högre betyg än pojkarna, vilket blir tydligt när 
vi gör jämförelsen mellan nationella proven i åk 3 och höstterminens betygsresultat i samma 
klasser. Även om pojkarna hade högre resultat eller lika resultat med flickorna i några delprov 
i matematiken i nationella provet fick de betygen E– C. Samma gäller ämnet svenska.

Betygen sätts lägre på hösten än på våren. Det innebär att eleven som får lägre betyg, fastän 
den kanske borde ha fått högre, har så många fler kunskapskrav att uppnå än den eleven 
som fick C på höstterminen. Vill lärarna inte sätta det adekvata betyget på hösten redan utan 
väntar till vårterminen?

Resultaten visar att lärarna i Karesuando och Kiruna sätter lägre betyg än Jokkmokk och 
Gällivare. Frågan uppstår om likvärdig bedömning. Är lärarna hårdare i sin bedömning i 
Kiruna och Karesuando än de övriga skolorna? Vilket kan innebära att eleven får en djupare 
utbildning och lärarna kräver mer kunskaper för att få ett högre betyg? Eller finns det en 
okunskap i att sätta betyg och bedöma bland lärarna på alla skolorna och som behöver lyftas 
upp och diskuteras allt mer? 

Resultaten visar att rektor på varje skola behöver samtala och diskutera bedömning och betyg 
i allt högre grad än tidigare. Samt att lärarna behöver få träffas över gränserna och diskutera 
bedömning för att få fram så långt det är möjligt en likvärdig bedömning av kunskaperna. 

Hur tolkar lärarna kunskapskraven? Hur väl är dessa förankrade och diskuterade i arbetsla-
gen? Hur kommuniceras kunskapskraven till eleverna och deras medvetenhet i vilka mål de 
ska uppnå för att klara kunskapskraven?

Utifrån genusperspektivet behöver lärarna bli mer medvetna om hur de betygsätter mellan 
könen. Om det är så att pojkarnas kunskaper försämras under de tre åren uppstår frågan uti-
från ett genusperspektiv: hur undervisar läraren? Vilka undervisningsmönster finns det bland 
lärarna? Att lärarens förväntningar har betydelse för elevers studieprestationer är väl känt och 
belagt inom forskningen.
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Förbättringsåtgärder

• Vi måste öka den likvärdiga bedömningen bland lärarna och att lärarna träffas över grän-
serna och får möjlighet att samtala och diskutera kunskapskraven.

• Det framkommer tydligt i resultaten att bedömning och betyg behöver diskuteras mer. 
Därtill att diskutera bedömning ur ett genusperspektiv.

• När läraren skriver sin pedagogiska planering tydligt uppger hur de ska bedöma eleven 
och att läraren blir mer medveten om hur bedömning sker utifrån ett genusperspektiv.

• Att lärarna tillsammans och enskilt med stöd av rektor i en ständigt pågående process 
analyserar elevernas resultat för att förbättra metoderna i undervisningen så att elevernas 
måluppfyllelse ökar.

• Att det systematiska kvalitetsarbetet utgår ifrån elevernas resultat och fokus på undervis-
ningen som är grunden för elevernas måluppfyllelse och att det är varje rektors självklara 
uppdrag i vardagsarbetet.

• Att det uppstartade systematiska kvalitetsarbetet, utifrån Infomentors ”Modellen”, blir väl 
förankrat arbetssätt och bidrar till elevers högre måluppfyllelse.

Det samiska perspektivet i undervisningen
Sameskolstyrelsens mål är att samtliga elever som slutar åk 6 ska vara funktionellt tvåspråki-
ga, trygga i sitt ursprung och sin identitet och bära den samiska kulturen vidare. Detta är det 
självklara dagliga arbetet i våra verksamheter; förskolan, förskoleklassen och skolan.

Samtliga lärare, förskollärare och pedagoger i organisationen är samer, men alla har inte sa-
miska språket av olika skäl. De flesta lärarna har det talade språket, men det finns lärare som 
inte har skriftspråket. Det saknas leg. lärare i ämnet samiska i de olika varieteterna även om 
flera av lärarna studerar samiska på högskolenivå för att utöka sina kunskaper och att kunna 
undervisa i samiska.

Dock så långt det är möjligt ska det samiska språket vara ett vardagsspråk även i under-
visningssituationen. Här ser vi att vi behöver utvecklas allt mer. Att göra sin planering för 
undervisningen blir problematiskt då läroplanen, även om vi har en egen, bygger på det 
svenska perspektivet men referenspunkter i det svenska. Varje lärare behöver därför omtolka 
läroplanen och kunskapskraven till ett samiskt perspektiv vilket skapar merarbete för läraren. 
Detta har lett till att vi har skapat ämnesgrupper som arbetar med det samiska perspektivet 
och fördjupar sig i ett enskilt ämne. 

För att stärka samiska språket anordnas språkbadsveckor tillsammans med Sametingets 
språkcentrum. Varje dialekt genomförde en språkbadsvecka under höstterminen 2015 och är 
en del av den långsiktiga samiska språkutvecklingen. Fokus på språkbadet är kommunikation 
där eleverna ska stimuleras till att tala och att våga tala samiska i olika sammanhang med 
kamrater och med andra vuxna. Till dessa veckor inbjuds elever som finns i andra kommuner 
och är del av integreringen. Vad lärarna ser, är att elever som inte tidigare vågat prata samiska 
gör det när de hamnar i en annan miljö och där övriga talar samiska. Lärarna ser också att 
språkbaden stimulerar till att språket talas samt att eleven får nya ord utifrån den kontext de 
befinner sig i. Kostnaden för språkbadet uppgick till 478 224 kr där Språkcentrum finansie-
rade språkbadet med 350 000 kr. De överskjutande kostnaderna 128 224 kr går in i integre-
ringsbudgeten.

Eleverna får möjlighet till att ha sex kulturdagar under läsåret. Dessa dagar ska användas 
till att fördjupa kunskaperna i den samiska kulturen, traditioner och hantverk. Arbete pågår 
bland lärarna att arbeta fram en matris som bygger på läroplanens mål i olika ämnen och 
är en progression från åk 1– 6 och som möjliggör för läraren att bedöma elevens kunskaper. 
Matrisen ska vara klar till läsåret 16/17.
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Vi har börjat fokusera på undervisningen då den är central i vårt dagliga arbete och ligger till 
grund för elevernas lärande och måluppfyllelse. Detta utgår från ett systematiskt kvalitets-
arbete som vi utbildas igenom Infomentor. I detta arbete ingår skolchef, rektorerna och alla 
lärare. Målet är att utifrån elevernas målluppfyllelse bygga upp ett kontinuerligt arbetssätt 
som leder till högre måluppfyllelse. Rektorerna tillsammans med lärarna fokuserar på under-
visningen och följer kontinuerligt upp under året elevernas resultat. Arbetet sker systematiskt 
under året.

Under året har vi arbetat med att utveckla de pedagogiska planeringarna för bedömning, som 
baseras på läroplanen för sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Och att målet är 
att dessa ska delas mellan lärarna i Infomentor vilket flera av lärarna har börjat göra. I varje 
planering ska det samiska perspektivet finnas med, hur och vad läraren ska bedöma, vilka 
kunskapskrav de ska arbeta med, målet och syftet med undervisningen och ska tydliggöras 
för eleverna. Arbetet är under utveckling och vi kan se att lärarna utvecklar sina pedagogiska 
planeringar och i och med det utvecklas undervisningen. I kombination med pedagogiska 
planeringarna arbetar lärare fram matriser där eleverna involveras och kan påverka under-
visningen. Resultatet av detta ser vi att eleverna får en större förståelse för lärandet samt att 
deras insats påverkar deras resultat.

Under året har vi också arbetat med olika ämnesgrupper; NT (natur och teknik)- gruppen 
och i samiska språket. I dessa grupper deltar lärare och fokus ligger på ämnena och gemen-
sam utveckling av dessa. Det diskuteras och bollas med läroplanen och det samiska perspek-
tivet som grund. Utifrån dessa grunder arbetar lärarna fram planeringar och matriser som 
sedan testas i undervisningen för att sedan diskuteras. Detta är ett mycket gott arbete och 
som kommer att fortsätta inom andra ämnen. Gemensamma pedagogiska planeringar och 
matriser blir ett av resultaten av arbetet samt en likvärdig undervisning i ämnena.

Ämnesgruppen i samiska språket har också bidragit till att Utbildningsradion kommer att ta 
fram filmer och program i olika ämnen och på samiska.

Fritidshemspersonalen har bidragit till i förtydligandet av läroplanen för fritidshemmet och 
förskoleklassen, att läroplanen får ett mer samiskt innehåll, samt medverkat till att i Allmänna 
råden kommer det samiska året lyftas fram som en arbetsmodell.

Analys
Det samiska perspektivet i undervisningen finns med i det dagliga arbetet men det har inte 
synliggjorts genom dokumentation eller i pedagogisk planering för bedömning. Arbetet 
med detta, och som satts igång under 2015, kommer att leda till att det samiska perspektivet 
i undervisningen kommer att synliggöras och utvecklas då utvärdering är en viktig del i vårt 
arbete. De centrala frågorna är ” Varför fick eleverna de resultat som de fick när vi tänkte som 
vi tänkte och gjorde som vi gjorde?” och ”Hur kan vi göra för att förbättra min/vår undervis-
ning utifrån det?” Har temat som vi arbetat utifrån gett något resultat och hur kan vi se det?

Språkbaden är en viktig del i elevernas lärande i samiska. När elever kommer i en helt annan 
miljö vågar de ta steget till att prata samiska. Även när de möter andra elever från andra kom-
muner som är i samma situation vågar de prata samiska. Arbetet med språkbaden måste fort-
sätta då det gynnar elevernas samiska språk. Men vi behöver arbeta fram en tydlig planering 
som baseras på ämnet samiska och väva in andra ämnen som eleverna arbetar med under 
veckan. Det är synnerligt viktigt då flera lärare inte är med under veckan och som sedan ska 
bedöma elevens nya kunskaper. 

Kulturdagarna är ett ypperligt tillfälle för den enskilde eleven att fördjupa sina kunskaper 
praktiskt i den samiska kulturen och att den muntliga traditionen förs vidare till eleven. Detta 
måste vara kopplat till läroplanen så att lärarna kan göra bedömning av vad eleven har lärt sig 
genom dessa dagar.
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Vi ser också att vi saknar lärare som har samiska språket; tal eller skrift och även båda delarna 
i olika varieteterna, även om vi har lärare som studerar samiska. 

Förbättringsåtgärder  

• Vi behöver fortsätta vårt arbete med att utveckla det samiska i undervisningen och att 
det synliggörs och att det blir en tydlig ”profil”. Detta ska vara så starkt och att vi inte gör 
avkall på detta när vi till exempel nyanställer personal. Det samiska ska finnas beskrivet 
och löpa som en röd tråd från förskolan till åk 6. 

• Våra lärare och pedagoger som inte har samiska språket behöver utbildas i detta. Vi 
behöver göra en ny översikt över vilka pedagoger/lärare som behöver vidareutbilda sig i 
samiska och i vilken varietet.

• Fritidshemmet och förskoleklassen behöver arbeta och utveckla sitt arbete utifrån förtyd-
ligandet av läroplanen för dessa verksamheter.

• Språkbaden behöver utvecklas och läroplanens mål lyftas in i arbetet under veckorna. 
En matris behöver framtas som tydliggör vilka kunskapskrav som eleven har arbetat 
med under veckan så att läraren som ska bedöma elevens kunskaper har ett underlag för 
bedömning. Vi behöver också arbeta fram en modell för överlämning till de språklärare 
som inte deltagit under veckan. 

• Det systematiska kvalitetsarbetet måste bli ett vardagsarbete där alla delarna i kvalitets-
arbetet fungerar. Detta kommer att leda till att elevernas resultat förbättras och även att 
undervisningens kvalitet utvecklas.

Behöriga och legitimerade förskollärare och lärare
Av Sameskolstyrelsens 32 anställda lärare inom kärnverksamheten har 17 lärare lärar- 
legitimation. Tre av de 31 som arbetar som lärare har legitimation för förskola och förskole- 
klass. Ytterligare sex är utbildade men saknar legitimation. 8 av 31 anställda lärare är helt 
obehöriga.

Antal behöriga och legitimerade lärare och förskollärare

Karesuando Kiruna Gällivare Jokkmokk Tärnaby Totalt   Totalt

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Lärare 6 7 8 7 6 7 9 12 2 3 32 36

Förskollärare 6 4 11 11 4 4 10 10 2 2 33 32

Totalt 12 11 19 18 10 11 19 22 4 5 65 68

Legitimerade 
lärare

6 4 5 5 1 2 4 3 1 1 17 15

Behöriga lärare 6 1 7 2 4 2 5 1 3 6 25

Legitimerade 
förskollärare

1 1 1 1 1 6 6 1 1 9 10

Behörig  
wförskollärare

1 5 1 1 1 1 6 1 3 14

Källa: Skolverket
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Källa: Skolverket

Antal legitimerade lärare i ämnen

Ämne Karesuando Kiruna Gällivare Jokkmokk Tärnaby Totalt

Åk 
1-3

Åk 
3-6

Åk 
1-3

Åk 
3-6

Åk 
1-3

Åk 
3-6

Åk 
1-3

Åk 
3-6

Åk 
1-3

Åk 
3-6

Åk 
1-3

Åk 
3-6

Bild 4 2 3 1 4 3 1 1

Biologi 5 3 3 3 2 1 3 3 1

Engelska 3 2 3 1 1 2 1 1

Fysik 5 3 3 3 2 1 2 2 1

Geografi 4 3 2 1 2 2 3 2 1

Hemkunskap 1

Historia 4 3 2 1 2 2 3 2 1

Idrott/Hälsa 4 2 2 1 1 1 4 2 1 1

Kemi 5 3 3 3 2 1 2 2 1

Matematik 6 3 4 4 2 1 3 2 1

Moderna språk

nordsamiska

1 1 2 2

Moderna språk  
norska

1

Moderna språk 
Lulesamiska

2 2

Moderna språk 
Samiska

1 1

Modersmål 
Nordsamiska

1 1

Modersmål 
Norska

1

Modersmål 
Samiska 

1

Musik 4 1 3 3 1 1 3 1 1

Religionskunskap 4 3 2 1 2 2 3 2 1

Samhällskunskap 6 5 2 1 2 2 4 3 1

Slöjd 2 2 1 2 1 1 1 1

Svenska 6 4 4 3 1 1 4 5 1

SvA 3 5 1 4 1

Teknik 1 3 3 1 1 1 1 1

Källa: Skolverket

Karesuando saknar leg lärare i följande ämnen: Moderna språk samiska, SvA åk 3-6 och 
teknik för åk 3-6.

Kiruna saknar leg. lärare i följande ämnen: Bild åk 3-6, Hk åk 6, Slöjd åk 3-6, SvA åk 3-6.

Gällivare saknar leg. lärare i följande ämnen: Bild 3-6, Engelska 3-6, Hk åk 6, Moderna språk 
samiska, Modersmål nordsamiska åk 1-6, SvA åk 3-6.

Jokkmokk saknar leg. lärare i följande ämnen: Moderna språk nordsamiska och lulesamiska, 
Modersmål nordsamiska och lulesamiska åk 1-6, Musik åk 3-6, SvA åk 3-6.

Tärnaby saknar leg. lärare i följande ämnen: Biologi åk 1-3, Engelska åk 1-3, Fysik åk 1-3, 
Geografi åk 1-3, Historia åk 1-3, Kemi åk 1-3, Matematik åk 1-3, modersmålslärare i sydsa-
miska och nordsamiska åk 1-6, religionskunskap åk 1-3, samhällskunskap åk 1-3, svenska åk 
1-3, teknik åk 1-3. 
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I organisationen finns det lärare som är utbildade men ej tagit ut sin legitimation. Det kan 
bero på att de studerar och väntar in sina poäng för att sedan ta ut legitimationen.

Flera av skolorna köper prestämnen (slöjd, hemkunskap, musik och idrott) av grundskolorna 
på orten då det saknas lokaler eller utbildade lärare i ämnet. Det kan vara så att dessa lärare 
på den andra skolan är legitimerad i sitt ämne.

Analys
Vi behöver se till att våra lärare som är behöriga på skolorna tar ut sin legitimation så snart 
som möjligt. Flera av dessa lärare är utbildade under tidigt 90-tal och tidigare vilket innebär 
att de skulle få legitimation i de flesta av ämnena.

Vi ser att vi behöver utbildade modersmålslärare i samtliga varieteter. Detta är synnerligen 
viktigt för att språkundervisningen ska hålla en hög kvalitet utifrån vårt uppdrag men också 
utifrån att eleverna i åk 6 ska få betyg i ämnet samiska. Det innebär att de lärare som har 
utbildning och legitimation är de som enbart får sätta betyg för eleverna i åk 6. 

Sameskolstyrelsen ska vara den gode arbetsgivaren så att lärarna stannar kvar i organisatio-
nen. Därtill medverka till att vi har attraktiva löner och karriärstjänster för lärarna så att de 
upplever att arbetsgivaren bidrar till deras egen utveckling och positiv löneutveckling.

Förbättringsåtgärder

• Vi behöver stimulera till att fler lärare utbildar sig och blir legitimerade lärare. 

• Ambitionen ska vara att alla lärare har legitimation samt har en behörighet i samiska 
språket i någon av varieteterna.

• Sameskolstyrelsen ska vara den gode arbetsgivaren med möjligheter för den anställde att 
utvecklas i sitt arbete, i sin kompetens och lönemässigt.

Integrerad samisk undervisning
Sameskolstyrelsen har som uppdrag att bidra till att samiska elever som inte går på sameskola 
ska få möjlighet till att få undervisning ur ett samiskt perspektiv; integrering. Integrering 
innebär att eleven får sitt modersmål i den dagliga undervisningssituationen i olika ämnen. 
Många av kommunerna undervisar elever i samiska; språkval eller modersmål och därtill får 
eleverna slöjd och hemkunskap med där samiska maten är i fokus.

Under året 2015 hade 12 kommuner integrering för sina elever till en kostnad av 3, 2 Mkr. 
Sameskolstyrelsen avsätter 2,2 Mkr och 1 Mkr bidrar Kulturdepartementet med.

Antalet elever i integrering under 2015

Kommun F-klass Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Totalt

F P F P F P F P F P F P F P

Lycksele 2 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 16

Berg 1 3 3 1 1 2 11

Jokkmokk 1 2 1 4 8

Vilhelmina 1 2 4 2 8 7 1 4 1 4 1 2 1 38

Krokom 1 3 1 1 1 2 1 1 1 12

Härjedalen 1 1 1 1 2 1 3 1 1 12

Älvdalen 2 2

Åre 2 1 1 2 1 4 2 2 3 1 2 1 1 23

Malå 1 1 1 2 1 2 2 1 1 12

Totalt 9 4 7 8 16 11 13 11 11 5 13 7 8 11 134

Källa: skolornas redovisning
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Källa: skolornas redovisning

Kommun Åk 7 Åk 8 Åk 9 Totalt

F P F P F P

Kiruna 3 2 3 2 10

Lycksele 1 1 2

Berg 1 1 2

Jokkmokk 9 1 5 5 6 3 29

Vilhelmina 1 7 3 3 3 3 21

Krokom 1 1

Härjedalen 1 1 2 1 2 1 7

Älvdalen 1 1

Malå 1 2 2 5

Totalt 12 13 16 11 14 12 78

Antalet elever kan inte jämföras med år 2014 då flera kommuner inte redovisat sitt antal som 
deltar i integreringen. 

Kiruna; Högalidskolan
Skolan har arbetat under året med språkval i samiska för eleverna. Samisk SO och samisk 
slöjd kommer att genomföras i fullstor skala under vårterminen 2016. Samtliga elever har 
nått kunskapsmålen för ämnet. Eleverna uppger att de är nöjda med undervisningen.

Lycksele; Umgransele, Kriberg, Rusksele, Norräng, Furuvik, Forsdala, Södermalm och 
Finnbackens skolor
Bland eleverna finns 2 stycken som är förstaspråkstalare i nordsamiska och förväntas att klara 
betydligt högre kunskapsnivå än E i åk 9.

Övriga 16 elever läser syd och umesamiska som nybörjarspråk vilket innebär att de flesta av 
dessa förväntas nå minst E nivån i åk 9.

Skillnaden mellan förstaspråkstalarna och nybörjarna är att de förstnämnda har föräldrar 
som har språket vilket övriga inte har. Med anledning av detta har Lycksele sameförening un-
der ledning av en av lärarna startat en nybörjarkurs för vuxna med 16 deltagare varav många 
är föräldrar.

I umesamiska bedrivs undervisningen som blandning mellan fjärrundervisning och med lä-
rare på plats. Det är en stor geografisk spridning bland eleverna men man anordnar språkbad 
så att de kan träffas.

Rektor uppger följande faktorer som ger ett positivt resultat:

• Tillgång till kompetenta lärare

• Att rimliga undervisningssituationer skapas (schemamässigt, teknik som fungerar)

• Möjligheten att träffa andra elever som talar språket

• Föräldrarnas kunskaper i samiska

• Vilken förankring som eleverna har i den samiska kulturen. Stark förankring i kulturen 
medför högre motivation att lära sig språket.

Förslag till åtgärder:

• Bättre kompetensutvecklings möjligheter för lärare i samiska

• Läromedel, behovet är stort

• Hitta möjligheter till att på ett bättre sätt integrera samiskan med svenska undervisning-
en så att endast en mindre del ligger utanför ordinarie timplan.

Källa: skolornas redovisning
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• Starkare undervisningsmodeller behövs för att eleverna ska nå till de högre betygen. Med 
detta menas att undervisningen sker på det samiska språk som ska läras ut.

• Fler intensiva träffar för eleverna

• Kurser för föräldrar

• Samisk förskola och fritidshem där de kan utveckla både språk och kultur

• Utökat samarbete mellan kommunerna när det gäller lärartjänster i samiska

Berg; Ljungdalen, Myrviken, Svenstavik, Åsarna skolor
En lärare reser runt och har undervisning med flera grupper, 2 timmar/vecka. På högstadiet 
läser eleverna samiska som språkval. Under 4 veckor får eleverna vara på läger med slöjd, 
samiska och kultur.

Alla eleverna klarar kunskapskraven. 

Jokkmokk; Östra skolan
Eleverna organiseras i årskursvisa grupper samt i språk 1 och språk 2-nivå.

I slöjden organiseras undervisningen i årskursvisa grupper. I elevens val utgår undervisning-
en från samisk kultur och historia där åk 8 och 9 går i samma grupp.

Alla eleverna klarar kunskapskraven.

Vilhelmina; Saxnäs, Dikanäs, Volgsjö, Hembergskolan
I kommunen bedrivs det ett systematiskt arbete från förskolan till åk 9 där eleverna får 
kunskaper om den samiska kulturen och att samer tillhör olika områden som avspeglar sig i 
språken, koltarna och slöjden. Kommunen har arbetat fram en matris som visar vad eleverna 
för i de olika årskurserna.

En föräldrakurs har startats upp för föräldrar till barn som läser samiska. Undervisningen 
sker parallellt utifrån teman, för att man ska kunna enas runt språket i hemmet.

Kommunen ser ett ökat intresse för det samiska språket och där fler elever kommer att läsa 
sydsamiska. Undervisningen sker delvis genom fjärrundervisning och på plats. Alla elever 
når kunskapskraven.

Förslag till åtgärder:

• Att förändra planeringen av den regelbundna samiska verksamheten då vi sett att både 
5-åringarna och förskoleklasserna besöker Kyrkberget. Planen är därmed att ta bort 
förskoleklassens besök och istället satsa på att låta byskolorna komma vart tredje år och 
delta i verksamheten på Kyrkberget i åk 5.

• Bjuda in gymnasiet och lärcentrum i det systematiska arbetet

• Diskutera kring hur den samiska samordningen skall se ut i kommunen.

• Få till ett systematiskt årshjul för det samiska arbetet.

• Gemensam ansökningsblankett för samiska språket.

Krokom; Änge, Valsjöbyn, Nyheden-Kvarnback, grundsärskolan, Ås skolor
Eleverna undervisar i samiska samt i ämnena; textilslöjd, trä och hornslöjd, so, no och hem-
kunskap.

Alla eleverna når kunskapsmålen.

Härjedalen; Funäsdalens, Lofsdalens skolor
Skolorna ser att elevens motivation att tillägna sig det samiska språket har en mycket stor be-
tydelse för framgången i lärandet. Genom att skolorna arbetar med väl sammansatta grupper 
som fungerar i ett socialt samspel ökar motivationen. Genom att aktivt arbeta med samiska 
teman för hela skola ökar statusen för den samiska kulturen och språket även för andra elever. 
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Tack vare detta hoppas skolorna att detta ökar de samiska elevernas motivation ytterligare.

Alla eleverna når kunskapsmålen.

Älvdalen; Strandskolan
3 elever har läst samiska som modersmål och haft sameslöjd under ordinarie slöjdtid. De 
yngsta eleverna har deltagit i språksamlingar under en ”språk och kulturvecka”. Samtliga 
elever har nått kunskapsmålen.

Åre; Stamgärde, Mörsil, Racklöfska skolor
Eleverna får undervisning i samiska samt i slöjd. Samtliga elever har nått kunskapsmålen.

Malå; Nilaskolan
Eleverna får undervisning i samiska och alla elever uppnår kunskapsmålen.

Kostnader, elevantal och kostnad/elev vid integrerad samisk undervisning 
2013–2015

Belopp i tkr Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013
Förändr. % 
2014-2015

 
Samisk integrerad undervisn 

samt fjärrundervisning  

Intäkter   

Anslag

Avgifter och andra 
ersättningar 1 205

Intäkter av bidrag

Räntor 6

Summa 1 211 0 0 0

Kostnader

Personal 4 229   2 884    2 721 46,6%

Lokaler 2              1    1 100,0%

Övrig drift 289    239    760 20,9%

Räntor 0    

Avskrivningar 3         2    2 50,0%

Summa 4 523 3 126 3 484 44,7%

Verksamhetens utfall 3 -2 -2 - 1    

1.) Fördelad OH- kostnad 2015 92 tkr * 
Fördelad OH- kostnad 2014 72 tkr 
Fördelad OH- kostnad 2013 67 tkr

 

  

  

  

I personalkostnaderna 2015 ingår även kostnader för lärare/fjärrundervisning 1100 tkr.  
I driftskostnaderna 2015 ingår även kostnader för fjärrundervisning 67 tkr. 2014 har skol-
skjutsarna för Karesuando upphört. Här ingår även kostnader för inköpt handläggartjänst, 
samisk integrering 126 tkr. I driftskostnader 2013 ingår även skolskjuts för elever som deltar i 
den integrerade samiska undervisningen i Karesuando med 596 (529) tkr.

Fjärrundervisning
Under hösten har Sameskolstyrelsen arbetat med att bygga upp en organisation och anställt 
lärare som kan fjärrundervisa. En projektledare har anställts på 60 % och som också under- 
visar 40 %. Rektor i Karesuando är rektor för lärarna.

Responsen bland kommunerna i Sverige har varit stort och vid årets slut hade vi ca 100 elever 

Källa: Sameskolstyrelsen
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som får fjärrundervisning i någon av de samiska varieteterna. Efterfrågan från fler kommuner 
finns och fjärrundervisningen kommer att öka ytterligare.

En utvärdering av fjärrundervisningen kommer att komma i årsredovisningen 2016. Intäkter-
na för fjärrundervisningen har varit 1205 tkr och priset kommer att justeras under komman-
de år.

Intäkter och kostnader för fjärrundervisning 2015

Belopp i tkr Utfall 2015
Intäkter  
Avgifter             1 205    
Summa            1 205    
Kostnader  
Personal            1 100    
Lokaler  
Övrigt drift                 67    
Räntor  
Avskrivningar  
Summa 1.)            1 167    
Verksamhetens utfall**                 38    

Källa: Sameskolstyrelsen

Avgifter som fakturerats för fjärrundervisning lå 2014/15, 11 kommuner, 17 skolor, 677 tkr. 
Avgifter som fakturerats för fjärrundervisning ht-2015, 20 kommuner, 29 skolor, 528 tkr. 
Under ht-2015 har 52 elever deltagit i fjärrundervisning. Personalkostnader för lärarpersonal 
samt 60 % projektledare.

Prestation integrering och fjärrundervisning
Under året har 212 elever deltagit i den sk integreringen. Kostnaden/elev i integreringen är  
15 622 kr. 

Under höstterminen har 52 elever deltagit i fjärrundervisningen. Kostnad ht 2015 är 528 tkr, 
kostnad/elev 10 154 kr.

Analys
212 barn och elever får integrerad undervisning i samiska. Eller är den integrerad? Vad kom-
munerna visar i sin utvärdering är att undervisningen har ett stort fokus på språket men att 
fåtal kommuner väver in andra ämnen i integreringen.

I de kommuner där rektor är engagerad har kommunen ett mycket gott arbete för de samiska 
eleverna. Det visar Lyckseles egenvärdering och vad de ser som förbättringsåtgärder. Likaså 
gäller det Vilhelmina kommun som arbetar systematiskt med samiska arbetet där de också 
ser vilka förbättringsåtgärder som behövs för att utveckla undervisningen och det samiska ar-
betet. Härjedalens kommun arbetar aktivt med att skapa samiska teman för hela skolan vilket 
visade sig ge ett positivt resultat och ökade statusen för den samiska kulturen. 

Utvärderingen av integreringen ser vi behöver utvecklas. På vilket sätt sker undervisningen? 
Hur ser den pedagogiska planen för bedömning ut i samiskan? Hur väl utvecklat är samiskan 
i andra ämnen? Hur arbetar man i hemkunskapen kring den samiska maten? På vilket sätt 
genomsyrar den samiska kulturen i integreringen?

Fjärrundervisningen har gett möjligheter till att fler elever runt om i Sverige kan få undervis-
ning i samiska. Det bidrar till att språket sprids till allt fler samiska elever. 
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Förbättringsåtgärder

• Vi ser att utvärderingen av integreringen behöver utvecklas. Idag redovisar kommunerna 
ekonomiskt och berättar hur de har använt bidragen. Elevernas resultat redovisas också. 

• Sameskolstyrelsen behöver anordna konferens för integreringskommunerna för att visa 
på goda exempel och hur man kan tänka när det gäller samisk undervisning och praktik. 
Hur man kan integrera det samiska perspektivet i ordinarie undervisning, vad man kan 
göra för att utveckla praktik som i slöjd, samiska maten i hemkunskapen och den samis-
ka kulturen. 

• Läromedel behöver utvecklas i samiska språket och de olika varieteterna. Därtill filmer 
hur man kan undervisa på samiska. I detta paket ska det finnas en lärarhandledning som 
visar hur läraren kan arbeta med samiskan på olika pedagogiska sätt.

• Öka timkostnaden för fjärrundervisningen till nästa läsår.

Skolskjuts och inackordering
Många av våra elever bor i mindre orter och behöver skolskjuts till förskoleklassen eller sko-
lan. I de flesta av kommunerna har vi ett samarbete med kommunen kring skolskjutsen, dock 
så har flera kommuner gjort om reglerna och som påverkar SamS. Det innebär att vi behöver 
upphandla skolskjuts ibland annat Kiruna kommun.

Ett nytt reglemente för skolskjuts och inackordering har arbetats fram under året och beslu-
tats om i nämnden och som utgår ifrån Skollagen. I det nya reglementet har vi tydliggjort 
reglerna och avstånden för att få skolskjuts, samt tydliggjort reglerna för bidrag till inackor-
dering.

Redovisning av kostnadsutveckling och kostnad per skolskjutselev

Ort Antal 2015 Kostnad/elev 
2015

Totalt 2015 Antal 2014 Kostnad/elev 
2014

Totalt 2014

Karesuando 26 33 588 873 297 26 50 861 1 322 393

Kiruna 54 22 401 1 209 703 41 21 838 895 362

Gällivare 14 51 832 725 656 13 47 256 614 333

Jokkmokk 14 18 102 253 431 13 30 352 394 581

Tärnaby 6 9 532 57 190 8 10 448 83587

Totalt 114 3 119 277 101 3 310 257

Vi ser att kostnaderna för skolskjutsen har minskat (190 980 kr) trots att elevantalet ökat  
(+ 13) som åker skolskjuts. Detta beror på att i Karesuando hade vi en privat entreprenör. 
Från och med höstterminen köps skolskjuts av Kiruna kommun.

I Kiruna har kostnaderna ökat då nästan samtliga barn åker skolskjuts till skolan. Skolan 
ligger idag vid sidan av och avstånden är långa till skolan. Därtill är det stora vägar som 
påverkar säkerheten för barnens skolväg. När kommunen flyttar på staden kommer skolan att 
ligga mycket centralt.

Gällivares kostnader har ökat då några av barnen slutat på fritids och åker skolskjuts till hem-
met direkt efter skolan. Därtill har en längre skolskjuts tillkommit på 10 mil tur och retur.

I Jokkmokk sker skolskjuts via taxi, Länstrafiken och privat entreprenör. Under 2015 har 
Länstrafikens kostnader ökat från 48 tkr till 99 tkr. Taxiskjutsarna har minskat från 170 tkr 
till 137 tkr. Skillnaden beror på att under 2014 var det fler taxi som användes. Idag åker fler 
barn buss.

Källa: SSC
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Inackordering
Under året har två familjer fått inackorderingstillägg. Under januari till mars fick tre barn, 
april – juni fem barn och en vuxen och under augusti–december fem barn. Totalt har kostna-
derna varit 172 340 kr.

Analys
Kostnaden/elev skiljer sig stort mellan kommunerna. I Gällivare kostar skolskjutsen 51 832 kr 
och i Tärnaby enbart 9 532. Detta beror på avstånd och om vi köper taxitjänster. När vi gick 
över till att köpa skolskjuts av Kiruna kommun för Karesuando minskade kostnaderna med 
ca 450 000 kr. 

Vi ser att vi behöver arbeta mer med skolskjutsarna och försöka minska kostnaderna ytterli-
gare.

I det nya reglementet för skolskjuts och inackorderingstillägg tydliggjordes reglerna enligt 
skollagen. Vi höjde avståendet (km) för att få skolskjuts samt att ingen vuxen kunde få tillägg 
för boende (Skollagen 13 kap. 23 §) då skollagen är tydlig att det gäller enbart elever.

Förbättringsåtgärder

• Analysera kostnaderna för skolskjutsarna och om det är möjligt minska kostnaderna 
ytterligare på skolskjutsarna. 



Sameskolstyrelsens årsredovisning 2015       33

Läromedel
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Läromedel 2015
Under 2015 har Sameskolstyrelsen gett ut ett helt nytt läromedel med bokstavskort på nords-
amiska Luonddogáhppálat- divrrit, eallit, guolit, lottit Bustávvaráiddus.

Sameskolstyrelsen har även översatt SO-boken och NO-boken 1–3 till nordsamiska samt 
lulesamiska. Böckerna har getts ut av bokförlaget Natur och Kultur.

En samisk hemkunskapsbok har producerats och som nu även håller på att översättas från 
svenska till nord-, lule-, och sydsamiska.

Sameskolstyrelsen har arbetat vidare med en rad olika projekt bland annat:

• Översättning av sällskapsspelet Alias till lulesamiska

• Översättning av pekböcker om Sune till nord, lule och sydsamiska, sammanlagt 13 titlar

• Revidering av den av Sameskolstyrelsen tidigare utgivna läseboken samt arbetsboken 
Dahkut riegga

• Revidering av den av Sameskolstyrelsen tidigare utgivna läseboken samt arbetsboken 
Joatka

• Revidering av den av Sameskolstyrelsen tidigare utgivna sångboken Lávllagirji

Intäkter och kostnader för läromedel 2015

 2015 2014 2013

Intäkter 

Avgifter och dylik 7 16 2

Bidrag 472   

Finansiella intäkter 1   

Summa 480 16 2

Kostnader

Personal 178 358 62

Lokaler 2 2 -

Drift 635 220 94

Avskrivningar 4 2  

Summa 819 582 156

Fördelad OH- kostnad är 128kr för budgetår 2015. 
Fördelad OH- kostnad är 94 tkr för budgetår 2014. 
Fördelad OH- kostnad är 46 tkr för budgetår 2013

  
  
  

Intäkterna för läromedel ökade år 2015 jämfört med 2014. Detta beror på ett särskilt bidrag 
från Skolverket 480 tkr.

Prestation läromedel  
Utvecklade produkter fördelat på egenutvecklade, revidering och översatta läromedel.

Intäkterna ökade under 2015 jämfört med tidigare år, likaså kostnaderna. 21 olika läromedel 
av olika slag producerades 2015, kostnad 39 tkr/produkt.

Analys
Det finns ett stort läromedelsbehov inom många delar av Sameskolstyrelsens verksamhet. Det 
saknas idag en sammanhängande läromedelsserie på samiska både för barn med samiska som 
förstaspråk samt som andraspråk, och i samtliga varieteter. Det finns ett stort behov av att 
utveckla en läromedelsserie som barnen kan använda redan från förskoleklass med en pro-
gression som passar barnens utveckling upp till årskurs 6 eller till och med åk 9. I dagsläget 

Källa: SSC
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tvingas lärarna själva att producera läromedel vilket är nödvändigt utifrån den situation som 
är. Det är inte bra utifrån att säkerställa en jämn kvalitet på undervisningen och en likvärdig 
utbildning för alla samiska barn.

Det är av yttersta vikt att den samiska hemkunskapsboken sprids till alla skolor samt kommu-
nerna som har integrering så att kunskaperna om den samiska maten sprids till eleverna och 
att de lär sig laga maten.

Behovet av översättningar av böcker som används i olika ämnen såsom, No, So, matematik är 
stort.

Det finns även ett stort behov av skönlitteratur för barn och ungdomar på alla de samiska va-
rieteterna, men främst lule-, och sydsamiska. Idag tvingas barnen att läsa samma böcker om 
och om igen i årskurs efter årskurs då det i princip inte ges ut någon skönlitteratur på samiska 
på svenska sidan i Sápmi.

Utbudet av digitala läromedel, ljudböcker samt filmer på samiska som passar för barn är 
ytterst litet. Här behövs stora satsningar!

Förbättringsåtgärder

• Sameskolstyrelsen behöver medverka till att läromedel i samiska tas fram för alla åldrar i 
skolan och i olika varieteterna. Läromedlet behöver också en lärarhandledning, interakti-
va läromedel och en app som kan möjliggöra att eleven tränar på samiska och stärker sitt 
ordförråd muntligt och skriftlig.

• Därtill behövs det att SO- och NO boken blir översatt till åk 4-6 i nordsamiska och lule-
samiska och att samtliga böcker även ges ut på sydsamiska.

• Därutöver måste vi tillgodose det stora behovet av skönlitteratur på samiska.

Samverkan med andra myndigheter
Under året har Sameskolstyrelsen samverkat med en rad myndigheter och intensifierat 
kontakterna med direkt berörda myndigheter. Sameskolstyrelsen som statlig myndighet, har 
svarat på remisser och promemorior under året.

Statliga myndigheter

• Skolverket och Skolinspektionen är de myndigheter som SamS regelbundet har kontakt 
med. Dels som rådfrågningsinstitut men också som samverkanspartner i olika referens-
grupper där Sams deltagit. Därtill utifrån alla medel som Sameskolstyrelsen har sökt un-
der året; Läslyftet, Karriärstjänster, Mattelyftet mm. Ledningsgruppen har även deltagit 
på olika informationsträffar med Skolverket och även med Skolinspektionen.

• SPSM. Sameskolstyrelsen har ett avtal med SPSM där de handleder förskollärare och 
lärare i särskilda elevärenden. Därtill har SPSM utbildat personal i förskolan. Represen-
tanter för SPSM har träffat ledningsgruppen och informerat om vad SPSM kan tillhanda-
hålla.

• Utbildningsdepartementet. Under året som varit har kontakten med departementet ökat 
genom dialog och möten.

• Kulturdepartementet. Utifrån det bidrag som departementet bidrar med till integrering-
en och frågor som berör detta.

• ESV. Rådfrågning kring timkostnad för fjärrundervisning. Samt kurser i intern styrning 
och kontroll.

• Arbetsgivarverket. Vi har deltagit i kurser och medlemsmöten samt fått rådgivning i 
personalfrågor.
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• Statens Servicecenter är också en myndighet som vi regelbundet har kontakt med när det 
gäller ekonomin. Vi har även deltagit i information om det kommande ekonomisystemet 
och att vi kommer bli helkunder hos SSC.

• Riksrevisionen. Granskande myndighet som vi har regelbunden kontakt med. Vi har 
också träffat revisorerna i Stockholm samt haft besök av dem hösten 2015.

• Skolutvecklingsintitutet. Kontakt har skapats mellan myndigheterna.

• Sametinget. Språkcentrum är en samarbetspartner i flera frågor och språkbad.

Kommuner 
Vi har regelbunden kontakt och samverkan med de olika kommuner där vi har våra verksam-
heter.

• Vi köper kommunens tjänster:

• Lärare där vi själva inte har utbildade lärare i ett ämne.

• Hyr lokaler där vi själva inte har lokal för ämnet.

• Skolmat i Karesuando, då vi själva inte har ett kök som klarar maten till eleverna.

• Skolsköterska och kurator som krävs för elevhälsan. 

• Skolskjutsar. 

• Samverkan kring olika frågor som är aktuella på respektive ort.

• Vi deltar i Norrbottens utvecklingsgrupp för skolorna. Gemensamma skolfrågor i sam-
verkan.

Analys
Det är av yttersta vikt att Sameskolstyrelsen samarbetar, samverkar och har en god kontakt 
med andra myndigheter och kommuner. Idag är relationsbyggande ett av de viktigaste med-
len för att få gehör och kunna påverka i olika frågor.

Intern styrning och kontroll
Under året har myndigheten utvecklat förutsättningarna för den inre effektiviteten genom 
tydlig styrning och kontroll. I detta arbete har det framtagits olika styrdokument och som 
bidrar till att kontrollen ökar i organisationen. 

Under hösten 2015 startades utbildningen med Infomentor, som är ett systematiskt kvalitets-
arbete, och som kommer att bidra till att undervisningen utvecklas och därmed att elevernas 
resultat ökar. Utbildningen är färdig våren 2016. Från och med höstterminen 2016 ska samtli-
ga i organisationen arbeta utifrån den modell vi lärt oss. I detta arbete finns ”skolans rutiner” 
som följer en årsklocka och som tydliggjorts bland lärarna då de är med i hela arbetsproces-
sen.

Ytterligare en gemensam utbildning där ledningsgruppen och kansliet deltagit i, är en ut-
bildning i ”Interna styrprocesser”. Utbildningen startades upp under 2014 och avslutas våren 
2016. Processgrupper har startats. Stort fokus har legat på att förbättra processer och skapa en 
tydligare styrning och uppföljning. I det arbetet har det framtagits styrdokument som säker-
ställer den interna styrningen och kontrollen inom organisationen:

• Fakturahantering. Attest och kontroll. Processbeskrivning finns för de olika delarna i 
fakturahanteringen. Vi har förbättrat rutinerna för fakturahanteringen.

• Inventering. Inventeringsarbetet har kommit igång och processbeskrivning finns.

• Upphandling. Här är inte arbetet klart ännu, då utbildning i upphandling kommer att 
ske under våren 2016. Efter utbildningen kommer vi att arbeta fram ett tydligt dokument 
hur upphandling ska genomföras. Vi följer idag Upphandlingsmyndighetens råd när det 
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gäller upphandling och de ramavtal som finns så långt det är möjligt. Om en större upp-
handling ska ske tar vi hjälp av extern upphandlare. Vi behöver upphandla flera tjänster 
som vi idag inhandlar, t ex inom IT-support.

• Lönepolicy. Detta arbete startades upp under hösten 2015 tillsammans med de fackliga 
företrädarna. Målet är att arbetet ska vara klart i mars 2016. I arbetet ingår det revidering 
av lönekriterierna för medarbetare och chefer vilket föregås av en process där medarbe-
tarna i organisationen är delaktiga.

• Följande processer är under arbete: Arkivprocess, marknadsföring och informations-
process, budgetprocess, inskrivning och utflyttning av elever, avgiftsprocess, årsredovis-
ningsprocess, nämndprocess, verksamhetsplaneringsprocess, chefsrekrytering (rektor), 
skolskjutsar, rutiner för barnomsorgen. Dessa processer ska vara klara våren 2016.

• Ett intranät har börjat byggas upp där olika rutiner och interna styrprocesser finns att 
tillgå för ledningsgruppen som ett stöd i det dagliga arbetet. Olika mappar har framtagits 
inom ekonomi, personal och styrdokument.

• Revidering av olika interna policies; Friskvårdspolicy, Kostpolicy, Reglemente för skol-
skjutsar. 

• Nya riktlinjer och rutiner: Riktlinjer för elevers ledighet och Rutiner för allergier och 
specialkost.

• Under året har också arbetet med de olika fackliga organisationerna utvecklats. Regel-
bundna möten, fackliga förhandlingar och samverkan sker idag kontinuerligt både på 
skolchefsnivå och på rektorsnivå. Arbetet har lett till att den interna styrningen också har 
utvecklats ur ett arbetsmiljö- och medbestämmandeperspektiv.

Analys
Sameskolstyrelsen har fått skarp kritik i att det saknas olika interna styrprocesser. Under 2015 
har det framtagits flera styrprocesser och genom utbildning har dessa förbättrats. Utbildning-
en i interna styrprocesser kommer att vara klar februari 2016 vilket innebär att Sameskolsty-
relsen har fler interna styrprocesser än tidigare och som är kommunicerade i ledningsgrupp 
och på kansliet.

Förbättringsområde

• Sameskolstyrelsen måste bli bättre när det gäller upphandling. Idag brister vi i detta då vi 
köper tjänster av flera företag där upphandling inte skett för tjänsterna.
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Verksamhetens totala intäkter och kostnader, tkr för 2015

 

Samisk  
förskola

Sameskolan samt 
 F-klass och  

fritidshem  1)
Läromedel Totalt 

Intäkter     
Anslag 38 084 38 084    
Avgifter och andra 
ersättningar 15 443 18 967 7 34 417    

Intäkter av bidrag 602 828 472 1 902    
Räntor 6 12 1         19    
Summa 16 051 57 891 480 74 422    
Kostnader  
Personal * 16 956 33 004 178 50 138    
Lokaler ** 7 426 5 756 2 13 184    
Övrig drift *** 2 063 11 054 635 13 752    

Räntor 1 5 -                     
6    

Avskrivningar 147 972 4 1 123    
Summa 26 593 50 791 819 78 203    
Verksamhetsutfall -10 542 7 100 -339 - 3 781    
1) Här ingår även samisk integrerad undervisnin, inkl fjärrundervisning

Overheadkostnader (OH) består av gemensamma kostnader som fördelas på verksamhetsgre-
narna.  
Fördelningstekniken är beräknad på verksamheternas respektive andel av transaktionerna i 
redovisningen. OH-kostnaderna har ökat 2015 med 1047 tkr (7%). Det beror på att de gemen-
samma kostnaderna ökat, bl a på grund av ökade personalkostnader.
* I personalkostnaderna ingår avgångsvederlag inkl semester och sociala avgifter (1,7 mkr samt 
ökade lönekostnader som hör ihop med detta samt löner till lärare till fjärrundervisningen.

**Lokalkostnaderna är fördelande med hänsyn till de olika verksamheternas andel av den to-
tala lokalytan enligt en fördelningsmodell av lokalerna från 2012. Ökning av lokalkostnaderna 
för förskolan 2015 beror på dels på att kostnaderna för om- och tillbyggnad Kiruna sameskola 
ökat med 2,9 mkr samt att en ny fördelning av lokalytorna mellan förskola och skola i Kiruna 
gjorts. 2015 ökade hyreskostnaden till Specialfastigheter 2,9 mkr för utbyggnad Kiruna same-
skola 11,9 mkr (2014 9,0 mkr)   
Efter om- och tillbyggnad har totala ytan ökat till 2206 (2014 1796). 
Fördelningen har ändrats 2015, förskolans del 615 kvm (2014 299 kvm)   
Skolans del 600 kvm (2014 972). Gemensamma ytor är 991 kvm (2014 525 kvm) dessa har 
fördelats 51 % på förskolan (2014  24 %) och 49 % på skolan( 2014 76 %). 
På övriga skolor fördelas lokalkostnaderna i förhållande till verksamheterna andel av den tota-
la lokalytan på respektive enhet samt de gemensamma kostnaderna som fördelas procentuellt 
enligt samma princip som Kiruna.

*** I övriga driftskostnader ingår oförutsedda kostnader samt ökade konsultkostnader m m.

OH-kostnadernas fördelning mellan de olika verksamheterna 
2015 2014  Ökning 

Sameskolan 9724 9463 -2,7%
Förskolan 5074 4341 -14,4%
Läromedel 127 94 -26,0%
Samisk integrerad undervisning 92 72 -21,7%
Totalt 15 017 13 970 -7,0%
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Ekonomisk 
redovisning
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Resultaträkning
(tkr) Not 2015  2014

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 38 084 35 070
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 34 417 35 018
Intäkter av bidrag 1 902 3 649
Finansiella intäkter 3 19 28
Summa 74 422 73 765

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 4 -50 139 -46 001
Kostnader för lokaler -13 184 -10 951
Övriga driftkostnader -13 752 -15 828
Finansiella kostnader 5 -6 -16
Avskrivningar och nedskrivningar -1 124 -969
Summa -78 203 -73 765

Verksamhetsutfall -3 781 0

Årets kapitalförändring 6 -3 781 0
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Balansräkning
(tkr) Not 2015-12-31  2014-12-31

TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet 7 615 728
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 8 1 571 2 119
Summa 2 187 2 847

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 5 049 149
Fordringar hos andra myndigheter 9 631 2 586
Övriga fordringar 10 92 103
Summa 5 772 2 839

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader 11 3 226 4 082
Upplupna bidragsintäkter 12 265 32
Övriga upplupna intäkter 13 546 2 861
Summa 4 037 6 975

Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket 14 7 789 1 647
Summa 7 789 1 647

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 0 3 986
Summa 0 3 986

SUMMA TILLGÅNGAR 19 784 18 294

KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital
Kapitalförändring enligt resultaträkningen 15 -3 781 0
Summa -3 781 0

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande för-
pliktelser 16 226
Övriga avsättningar 17 526 432
Summa 752 432

Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret 18 2 062 1 912
Räntekontokredit i Riksgäldskontoret 19 4 342 0
Kortfristiga skulder till andra myndigheter 1 295 1 216
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Leverantörsskulder 4 750 10 325
Övriga kortfristiga skulder 20 782 752
Summa 13 231 14 205

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader 21 4 992 3 601
Oförbrukade bidrag 22 809 56
Övriga förutbetalda intäkter 23 3 781 0
Summa 9 582 3 657

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 19 784 18 294

Anslagsredovisning
Redovisning mot anslag

Anslag  

Ing. över-
förings-
belopp

Årets till-
delning

enl. regl.
brev Indragning

Totalt
disponi-

belt
belopp Utgifter

Utgående
över-

förings-
belopp

(tkr)

 Not       

Uo 01 07:1  
Ramanslag   
Åtgärder för 
nationella 
minoriteter
ap.7 Integrerad sa-
misk undervisning 24 1 1 000 -1 1 000 -1 000 0

Uo 16 1:4 Raman-
slag
ap.1 Sameskol- 
styrelsen 25 -307 34 084 0 33 777 -40 967 -7 189

Summa  -306 35 084 -1 34 777 -41 967 -7 189
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Avgiftsbelagd verksamhet samisk  
förskola, fritidshem och skolverksam-
het
Avgifter

Enligt regleringsbrev 6.3 Ekonomiskt mål för avgiftsbelagt verksamhet är det ekonomiska
målet för Sameskolstyrelsens verksamhet att avgiftsintäkterna från barnens hemkommuner 
för förskola samt ersättningen för fritidshem, förskoleklass och sameskola delvis ska täcka
kostnaderna för verksamheten. Kostnader som inte finansieras med avgiftsinkomster och
ersättning skall finansieras från anslaget 1:4 Sameskostyrelsen ap 1. Sameskolstyrelsen
disponerade ersättning för elever i sameskolan enligt förordningen (SKOLFS 1995:50) till 
och med vårterminen 2011 (2011-06-30). Sameskolstyrelsen disponerar ersättning för elever
i sameskola samt förskoleklass och fritidshem motsvarande hemkommunens kostnader för
elev enligt förordningen SKOLFS 2011:62 från och med höstterminen 2011 (2011-07-01).

 2015 2014 2013
Beräknad budget enligt regleringsbrev
Intäkter 35 174 32 356 30 330
Kostnader 69 992 64 527 60 030
Beräknad rest från budget -34 818 -32 171 -29 700

 

 2015 2014 2013 Förändr. % 
2014–2105

Utfall enligt ÅRR    
Intäkter 32 007 33 500 30 756 -4,5 %
Kostnader 72 861 73 183 61 946 -0,4 %
Rest utfall -40 854 -39 683 -31 190 3,0 %

Intäkterna i förhållande till beräknad budget 2015 blev 3,1 mkr lägre. Intäkterna 
från kommuner är svåra att beräkna och under 2015 har avgifterna i budgeten 
blivit 3,5 milj lägre än budgeterat. 

Det är främst inom fritidsverksamhet  (- 1 mkr) förskoleklass (0,7 mkr) och försko-
lan (-0,9 mkr) de största differenserna uppstått. SamS har påbörjat en utredning 
av orsakerna till detta men är ännu ej  färdig. 
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Tilläggsupplysningar och noter
Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd
av detta kan summeringsdifferenser förekomma.

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper
Sameskolstyrelsens bokföring följer god redovisningssed och förordningen 
(2000:606) om myndigheters bokföring samt Ekonomistyrningsverket (ESV):s 
föreskrifter och allmänna råd till denna. Årsredovisningen är upprättad i en-
lighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 
samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna.  

I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF (Förordning om myndigheters 
bokföring) tillämpar myndigheten brytdagen den 5 januari.  Efter brytdagen 
har fakturor överstigande 10 tkr bokförts som periodavgränsningsposter.   

Kostnadsmässig anslagsavräkning

Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas fr. o. m. år 2009 anslaget 
först vid uttaget enligt undantagsbestämmelsen. Utgående balans år 2014, 
340 tkr, har år 2015 minskat med 101 tkr.

Anläggningstillgångar 
Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, förvärvade 
licenser och rättigheter samt maskiner och inventarier som har ett anskaff-
ningsvärde om minst 20 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår 
till lägst tre år. Beloppsgränsen för förbättringsutgifter på annans fastighet är 
20 tkr. Avskrivningstiden för förbättringsutgifter på annans fastighet uppgår 
till högst den återstående giltighetstiden på hyreskontraktet, dock lägst tre år. 
Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod från den månad tillgången tas 
i bruk.

Tillämpade avskrivningstider 

3 år
Datorer och kringutrust-
ning

5 år Maskiner och tekniska 
anläggningar  
Övriga kontorsmaskiner  
Inredningsinventarier

Omsättningstillgångar
Fordringar har tagits upp till det belopp som de efter individuell prövning beräknas bli betalda.

Skulder
Skulderna har tagits upp till nominellt belopp. 
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Ersättningar och andra förmåner  

Styrelseledamöter / andra styrelseuppdrag  
 Ersättning 
Börje Allas, ordförande                                                                        15 023     
Hanna Sofie Utsi, vice ordf, avgått                                                                         3 600     
Mattias Kristoffersson, ny vice ordförande                                                                        12 723     
Monica Harr Sandström, avgått                                                                         9 945     
Henrik Andersson, ny ledamot                                                                         2 783     
Birgitta Andersson, ledamot                                                                         6 800     
Gunnel Heligfjell, ledamot avgått                                                                              -       
Ingegerd Stenvall, ny ledamot                                                                         8 353     

Ledande befattningshavare   
 Lön 
Björn Hedlund, skolchef Inga förmåner                                                                       603 142    
Inga förmåner

Annechatrine Brandén, tf skolchef 2015-03-17--  
Inhyrd från bemanningsföretag

                                                                                                                                                      
                                                                     893 160

   
Sjukfrånvaro 2015 2014
Totalt 6 3
Andel 60 dagar eller mer 27 14
Kvinnor 6 4
Män 2 2
Anställda          - 29 år 7 3
Anställda 30 år - 49 år 5 2
Anställda 50 år - 6 5
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Noter
(tkr)

Resultaträkning
   2015 2014

Not 1 Intäkter av anslag
Intäkter av anslag 38 084 35 070
Summa 38 084 35 070

Summa ”Intäkter av anslag” (38 084 tkr) skiljer sig från summa ”Utgifter” (41 967 tkr) på 
anslagen Uo 01 07.001 och Uo 16 01:4. Den största delen av skillnaden 3 883 tkr härrör 
till ett ej medgivet överskridande av anslag med 3 781 tkr. 
Skillnaden (101 tkr) beror på minskning av semesterlöneskuld som intjänats före år 2009 
(-101 tkr). Denna post har belastat anslaget, men inte bokförts som kostnad i resultaträk-
ningen.

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter från kommun för förskola  14 612 14 236
Intäkter från kommun för fritidshem enl SKOLFS 2011:62* 2 156 3 284
Intäkter från kommun och förskoleklass enl SKOLFS 
2011:62’’ 1 491 1 824
Ersättning från kommun, enl förord SKOLFS 
1995:50/2011:62*** 13 748 14 156
Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen 1 248 51
Föräldraintäkter barnomsorg, intäkter av avg enl 4 § 1 161 1 467
Summa 34 417 35 018

  *Elever i fritidshem i medeltal 2015 (87) 2014 (92)    
  Kiruna, 23(25) 302 1 225  
  Gällivare, 18(19) 677 737  
  Jokkmokk, 35(38) 871 929  
  Storuman, 7(8) 263 350  
  Sorsele 0 (2 elever jan-mars 2014)  22  
  Enontekiö kommun Finland, 4 (1 ht-2014) 43 21  
  Summa 2 156 3 284  
  Ers 2014, 25 tkr/elev, 2014 (36 tkr/elev)    

  **Elever i förskoleklass i medeltal 2015 (26) 2014 (29)    
  Kiruna, 13 (12) 130 775  
  Gällivare, 4 (4) 390 253  
  Jokkmokk, 8 (9) 272 596  
  Storuman, 1 (3) 586 200  
  Norge 0(1) 0 0  
  Summa 113 0  
  Ers 2015, 57 tkr/elev, 2014 (62 tkr/elev) 1 491 1 824  
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  ***Elever i sameskolan i medeltal 2015 (188) 2014 (166)    
  Kiruna, 72 (69) 6 449 6 453  
  Gällivare, 33 (34) 2 793 2 869  
  Jokkmokk, 50 (55) 4 039 4204  
  Storuman, 7 (7) 467 560  
  Sorsele  70  
  Norge 0(1) 0 0  
  Summa 13 748 14 156  
  Ers, 2015, 73 tkr/elev, 2014 (85 tkr/elev)    

  
Enligt förordning om ersättning för elever i sameskolan eller i förskoleklass eller fritids-
hem vid en skolenhet inom sameskolan SKOLFS 2011:62.  

Not 3 Finansiella intäkter
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 10 28
Övriga ränteintäkter 9 0
Summa 19 28

Not 4 Kostnader för personal
Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier 
och andra avgifter enligt lag och avtal) 35 857 29 413

Varav lönekostnader ej anställd personal 36 33
Sociala avgifter 12 829 11 767
Övriga kostnader för personal 1 453 4 821
Summa 50 139 46 001

  

Skillnaden mellan åren beror på att avgångsvederlag (1768) tkr för skolchef bokförts som  
kostnad  2015. Lön till skolchef har utbetalats med 864 tkr samtidigt som tf skolchef fått  
ersättning med 893 tkr under 2015. Ökade lönekostnader i övrigt 1278 tkr varav  
stödinsatser 703 tkr, löner till personal språkbad, 307 tkr, studier etc.

Not 5 Finansiella kostnader
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 0 5
Ränta på lån i Riksgäldskontoret 0 4
Övriga finansiella kostnader 6 7
Summa 6 16

Not 6 Årets kapitalförändring
Ej medgivet överskridande av anslag -3 781 0
Summa -3 781 0
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Balansräkning
   2015-12-31 2014-12-31

Not 7 Förbättringsutgifter på annans fastighet
Ingående anskaffningsvärde 2 580 2 241
Årets anskaffningar 127 339
Årets utrangeringar, anskaffningsvärde -255 0
Summa anskaffningsvärde 2 452 2 580
Ingående ackumulerade avskrivningar -1 852 -1 587
Årets avskrivningar -240 -265
Årets utrangeringar, avskrivningar 255 0
Summa ackumulerade avskrivningar -1 837 -1 852
Utgående bokfört värde 615 728

Not 8 Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Ingående anskaffningsvärde 9 297 7 909
Årets anskaffningar 336 1 388
Årets utrangeringar, anskaffningsvärde -823 0
Summa anskaffningsvärde 8 810 9 297
Ingående ackumulerade avskrivningar -7 178 -6 475
Årets avskrivningar -884 -704
Årets utrangeringar, avskrivningar 823 0
Summa ackumulerade avskrivningar -7 239 -7 178
Utgående bokfört värde 1 571 2 119

Not 9 Fordringar hos andra myndigheter
Fordran ingående mervärdesskatt 631 2 586
Summa 631 2 586

Not 10 Övriga kortfristiga fordringar
Fordringar hos anställda 15 40
Kontantkassa 24 16
Fordringar Kammarkollegiet 33 36
Övrigt 20 11
Summa 92 103

Not 11 Förutbetalda kostnader 
Förutbetalda hyreskostnader 3 066 3 105
Övriga förutbetalda kostnader 159 977
Summa 3 226 4 082

Not 12 Upplupna bidragsintäkter
Inomstatliga 265 32
Summa 265 32
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Not 13 Övriga upplupna intäkter    
  Upplupna avgiftsintäkter utomstatliga 546 2 861  
  Övriga upplupna intäkter utomstatliga 0 0  
  Summa 546 2 861  

  

Skillnaden mellan åren beror på att 2014 hade några avgiftsintäkter till kommunerna ej  
hunnit faktureras före brytdatum. 2015 års avgiftsintäkter består av intäkter för  
fjärrundervisning ht-2015. 

Not 14 Avräkning med statsverket

Anslag i icke räntebärande flöde
Ingående balans 998 594
Redovisat mot anslag 1 000 999
Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats 
till icke räntebärande flöde -1 636 -595
Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde 361 998

Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans 306 -830
Redovisat mot anslag 40 967 34 212
Anslagsmedel som tillförts räntekonto -34 084 -33 076
Fordran avseende anslag i räntebärande flöde 7 189 307

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redo-
visats mot anslag
Ingående balans 340 481
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln -101 -142
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redo-
visats mot anslag 239 340

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto
Inbetalningar i icke räntebärande flöde 6 0
Utbetalningar i icke räntebärande flöde -1 642 -595
Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar 1 636 595
Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto 0 0

Summa Avräkning med statsverket 7 789 1 647
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Not 15 Myndighetskapital
Specifikation förändring av myndighetskapitalet

Balanserad 
kapitalför-

ändring, an-
slagsfin vhet

Kapitalför-
ändring enl 

resultat- 
räkningen

Summa

Utgående balans 2014 0 0 0
Rättelser 0 0 0
Ingående balans 2015 0 0 0
Föregående års kapitalförändring 0 0 0
Årets kapitalförändring -3 781 0
Summa årets förändring 0 -3 781 -3 781
Utgående balans 2015 0 -3 781 -3 781

Not 16 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Årets pensionskostnad 226 0
Utgående avsättning 226 0

Not 17 Övriga avsättningar
Kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder
Ingående balans 432 344
Årets förändring 94 89
Utgående balans 525 432

Not 18 Lån i Riksgäldskontoret
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.

Ingående balans 1 912 2 088
Under året nyupptagna lån 1 272 793
Årets amorteringar -1 122 -969
Utgående balans 2 062 1 912

Beviljad låneram enligt regleringsbrev 5 000 5 000

Not 19 Räntekontokredit i Riksgäldskontoret
Beviljad räntekontokredit i Riksgäldskontoret enligt regle-
ringsbrevet 6 000 6 000

Utgående skuld på räntekontot 4 342 0
Summa 4 342 0

Not 20 Övriga skulder
Personalens källskatt 781 741
Övrigt 1 11
Summa 782 752
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Tilläggsupplysningar och noter
Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd
av detta kan summeringsdifferenser förekomma.

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper
Sameskolstyrelsens bokföring följer god redovisningssed och förordningen 
(2000:606) om myndigheters bokföring samt Ekonomistyrningsverket (ESV):s 
föreskrifter och allmänna råd till denna. Årsredovisningen är upprättad i en-
lighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 
samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna.  

I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF (Förordning om myndigheters 
bokföring) tillämpar myndigheten brytdagen den 5 januari.  Efter brytdagen 
har fakturor överstigande 10 tkr bokförts som periodavgränsningsposter.   

Kostnadsmässig anslagsavräkning

Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas fr. o. m. år 2009 anslaget 
först vid uttaget enligt undantagsbestämmelsen. Utgående balans år 2014, 
340 tkr, har år 2015 minskat med 101 tkr.

Anläggningstillgångar 
Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, förvärvade 
licenser och rättigheter samt maskiner och inventarier som har ett anskaff-
ningsvärde om minst 20 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår 
till lägst tre år. Beloppsgränsen för förbättringsutgifter på annans fastighet är 
20 tkr. Avskrivningstiden för förbättringsutgifter på annans fastighet uppgår 
till högst den återstående giltighetstiden på hyreskontraktet, dock lägst tre år. 
Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod från den månad tillgången tas 
i bruk.

Tillämpade avskrivningstider 

3 år
Datorer och kringutrust-
ning

5 år Maskiner och tekniska 
anläggningar  
Övriga kontorsmaskiner  
Inredningsinventarier

Omsättningstillgångar
Fordringar har tagits upp till det belopp som de efter individuell prövning beräknas bli betalda.

Skulder
Skulderna har tagits upp till nominellt belopp. 
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Sammanställning över väsentliga uppgifter
(tkr) 2015 2014 2013 2012 2011

Låneram Riksgäldskontoret
Beviljad 5 000 5 000 5 000 3 000 3 000
Utnyttjad 2 062 1 912 2 088 867 1 334

Kontokrediter Riksgäldskontoret
Beviljad 6 000 6 000 8 000 8 000 8 000
Maximalt utnyttjad 4 342 0 2 125 2 934 0

Räntekonto Riksgäldskontoret
Ränteintäkter 4 26 244 15 37
Räntekostnader 0 5 1 4 7

Avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter som disponeras
Beräknat belopp enligt regleringsbrev 35 174 32 356 30 330 27 500 24 000
Avgiftsintäkter 34 417 35 018 31 643 28 913 27 969

Anslagskredit
Ramanslag Uo 01 07:1
Beviljad 0 0 0 0 0
Utnyttjad 0 0 0 0 0
Ramanslag Uo 16 1:4
Beviljad 3 408 1 654 1 509 1 348 1 333
Utnyttjad 7 189 306 0 1 332 1 332

Anslag
Ramanslag
Anslagssparande 0 1 830 35 0

Bemyndiganden Ej tillämpligt

Personal
Antalet årsarbetskrafter (st) 85 83 76 71 69
Medelantalet anställda (st) 91 96 84 76 82

Driftkostnad per årsarbetskraft 906 877 805 1 231 838

Kapitalförändring*
Årets -3 781 0 30 000 -30 000 0
Balanserad 0 0 -30 000 0 0

*2012 har en ackumulerad hyresskuld (30 000 tkr) till Specialfastigheter bokats upp som en kostnad  
som inte belastar anslaget utan går mot kapitalförändringen. 2013 har Sameskolstyrelsen erhållit  
medel på 30 000 000 tkr för att kunna täcka tidigare ackumulerade hyresskuld och då bokas upp mot  
balanserad kapitalförändring. För 2015 avser årets kapitalföränding ej medgivet överskridande av anslag.  
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*2012 har en ackumulerad hyresskuld (30 000 tkr) till Specialfastigheter bokats upp som en kostnad  
som inte belastar anslaget utan går mot kapitalförändringen. 2013 har Sameskolstyrelsen erhållit  
medel på 30 000 000 tkr för att kunna täcka tidigare ackumulerade hyresskuld och då bokas upp mot  
balanserad kapitalförändring. För 2015 avser årets kapitalföränding ej medgivet överskridande av anslag.  

Årsredovisning för år 2015

Vi intygar att årsredovisningen för Sameskolstyrelsen ger en rättvisande bild av  
verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska 
ställning.
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T f Skolchef

Börje Allas

Ordförande
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Vice ordförande

Birgitta Andersson

Styrelseledamot
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0971-442 00
sameskolstyrelsen@sameskolstyrelsen.se

www.sameskolstyrelsen.se
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