
Yttermalungs skola

- Här har vi plats för fler!



Nuläget

• En gradvis minskning av elever gör att 

lokalerna i Yttermalung är en resurs som 

kan användas för att lätta på trycket i 

centrala Malung



Dagsläget 

• Yttermalungs skola är sedan hösten 2013 en  F-2 skola 
(beslutsunderlaget ifrågasattes av 369 namnunderskrifter)

• Förskola 2014
– Januari 6 barn

– Sommar 9 barn

• Skolan 2014  
– F har 1 barn 

– Klass 1 har 3 barn

– Klass 2 har 3 barn.

• 7 elever i 3-5 boende i Yttermalung och på finnmarken reser 
till Malung (restid ca 1-1 1,5 timme enkel resa för barnen i 
Tyngsjö)



Hösten 2014

• Förskolan har 7 barn.

• 2 barn börjar i F klass

• Totalt 9 barn om Yttermalungs skola blir  

F-3 



Upptagningsområde 

– västra & östra Utsjö

barn födda 

• 2003 5 stycken

• 2004 2 stycken

• 2005 8 stycken

• 2006 2 stycken

• 2007 7 stycken

• 2008 2 stycken



Flytta till Yttermalung: 

• Startade 2012 för att öka inflyttning och stärka 
Yttermalungs skola

– Finansieras av Leader och bygger på ideellt arbete

• 2012 bildades Samhällsföreningen för Yttermalung 
och Malungs finnmark för att stötta Flytta till: 

– Har ca 40 medlemmar, samarbetat med Länsstyrelsens 
initiativ 8 Bygder

– Skolgruppen (fd lärare, föräldrar och bybor) arbetar för en 
F-5(6) skola



Resultat

• Mässan 2013 

– 14 familjer har besökt Yttermalung, 7 ett flertal gånger

• 50-tal familjer intresserade från mässan 2014

Flytt beror på försäljning av hus i hemland, jobb 

eller entreprenörsmöjligheter i Sverige



Varför ska de välja Yttermalung 

och finnmarken?



• Geografiskt centralt:

– Närhet till Sälen, Falun, Borlänge, Karlstad, 

Västerås osv. - och till Holland - för de som 

ibland vill hem till Holland och hälsa på



Den lilla skolan lockar:

• Närhet till naturen. 

• Bra lugn miljö. 

• Bra pedagogik. 

• Bra utemiljö. 

• Profilskola. 

• Små klasser. 

• Den lilla skolan har fördelar. 



Vår framtidsvision

• Vad är en ”bra skola”?

• För vem är den bra?

• Diskussioner vid decembermötet: fysisk 

aktivitet, kunskap och att vuxna ser 

eleven. Rätt lärare med kompetens och 

vilja är avgörande



Framtiden

• Yttermalung är på väg mot ett generationsskifte 
– unga vuxna börjar återvända hem

• Holländare lockas till den södra kommundelen

• Det fria skolvalet ger föräldrar möjlighet att välja 
Yttermalung för de barn som behöver en lugnare 
miljö med mindre klasser

• Malung-Sälens kommun blir en starkare och 
bättre plats för alla att bo på om vi samarbetar!



Vårt förslag på vägen framåt

• En gemensam handlingsplan för bybor, 

förening, politiker och tjänstemän


