
Yttermalungs skola
- Här har vi plats för fler!



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 1,5 timme enkel resa för barnen i 
Tyngsjö). Barn har fått stå på bussen Malung-Yttermalung.



Hösten 2014

• Förskolan har 7 barn.

• 2 barn börjar i F klass

• Totalt 9 barn om Yttermalungs skola blir  
F-3 



Hur ser det ut i angränsande 
område?

Upptagningsområde – västra & östra Utsjö 
Barn födda 
• 2003 5 stycken
• 2004 2 stycken
• 2005 8 stycken
• 2006 2 stycken
• 2007 7 stycken
• 2008 2 stycken
Totalt: 26 barn



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

• Emigrantmässa Holland 2012 och 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 väljer Holländare 
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. 



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



Handlingsplan 
Målsättning

• Om 5 år är Yttermalungs skola en attraktiv F-5(6) skola som 
är en förebild och tillgång för hela kommunen. 

• Skolan lockar elever och föräldrar även från andra delar av 
kommunen och grankommunen. 

• Skolan är en stark bidragande orsak till att inflyttningen ökar 
och att alltfler familjer väljer att bosätta sig i kommunen, inte 
minst från Holland.

• Antal barn om 5 år som går i förskola: 

• Antal barn om 5 år som går i förskoleklass och i grundskolans 
årskurser 1-5:



Handlingsplan forts.
Tillvägagångssätt

• Ansvaret för att det goda ska hända ligger både hos 
kommunen och hos kommuninnevånarna. 

• Alla goda krafter och resurser ska samordnas. Skolprojektet 
ska integreras med övriga utvecklingsprojekt för bygden. 

• Detta innebär ett ansvar från kommunens sida som inte bara 
berör barn- och utbildningsnämnden utan också 
kommunstyrelsen och fullmäktige när det gäller övergripande 
frågor. 

• Kommuninnevånarnas ansvar kanaliseras i första hand 
genom Samhällsföreningen för Yttermalung och Malungs 
finnmark.



Handlingsplan forts

• Yttermalungs skola ska genom ett nära samarbete med föräldrar 
skapa en skola som präglas av TRYGGHET, VÄRME, ORDNING 
OCH REDA och som har fokus på KUNSKAPER. 

• I skolan ska varje elev bli sedd och skolans personal ska ha en 
POSITIV FÖRVÄNTAN på varje elev. Skolan och föräldrarna 
tillsammans ska motarbeta effektivt varje tendens till kränkningar 
och mobbning.

• Yttermalungs skola ska utveckla en egen profil, NATUR OCH 
HÄLSA, gärna baserad på utomhuspedagogik. Profilen kan komma 
att förändras med tiden beroende på de möjligheter som dyker upp 
och de erfarenheter som görs. 

• Skolan ska utveckla det digitala klassrummet för att möjliggöra 
kommunikation med omvärlden och distansundervisning. 



Handlingsplan forts

Ett par exempel på externa samarbetspartners

• Riksorganisationen Hela Sverige ska leva driver ett antal 
landsbygdsprogram med stöd från EU, bl a SMÅ SKOLOR I 
UTVECKLING. Här bygger man upp ett nätverk med små 
skolor från hela landet som kan tjäna som goda exempel för 
andra skolor.

• Linköpings universitet har ansvaret för Nationellt centrum 
för utomhuspedagogik, NCU, som vill öka förståelsen för att 
utemiljön är en viktig del och en bas för lärande samt ett 
komplement till klassrums- och textbaserat lärande.



Handlingsplan forts.

Personal

• Förutsättningen för framgång är att lärare kan rekryteras som 
är eldsjälar och som har en bred kompetens. 

• Personal som inte svarar mot kraven ska omplaceras. Om en 
vakans uppstår någonstans i kommunen kan personal 
omplaceras och nyrekrytering till Yttermalung göras utan 
merkostnad för kommunen.

• Kommunen ska samråda med Samhällsföreningen för 
Yttermalung och Malungs finnmark vid rekrytering av personal 
till Yttermalungs skola.



Handlingsplan forts.

Det digitala klassrummet

• Med hjälp av internet, i en visuell värld med ny 
teknik som redskap, ska lärare, föräldrar och elever 
tillsammans arbeta för att utveckla skolan som ett 
instrument för distansöverbryggande 
kunskapsutbyte. 

• Detta betyder inte att traditionell undervisning ska 
ersättas av elevernas fria agerande på nätet! 
Innebörden är i stället att skolan i större utsträckning 
kommer att använda moderna hjälpmedel för att 
uppnå målen. 



Handlingsplan forts

• Ett exempel kan vara att en lärare via nätet kan nå elever i 
Yttermalung samtidigt som han eller hon undervisar på någon 
annan skola i kommunen. 

• Ett annat är att man kan samordna hemspråksundervisning, 
också över kommungränser. 

• I det digitala klassrummet finns uppkopplade interaktiva 
whiteboards i stället för traditionella svarta/gröna skrivtavlor 
samt skrivplattor för elever.

• Möjligheten att söka EU-pengar ska undersökas.



Handlingsplan forts.

Upptagningsområde

• Barn- och utbildningsnämnden ska utreda 
om det nuvarande upptagningsområdet för 
Yttermalungs skola kan utökas för att 
underlätta uppstarten av den ”nya” skolan. 



Handlingsplan forts.

Uppföljning

• Handlingsplanen innebär ett gemensamt 
åtagande under 5 år för kommun och 
kommuninnevånare och ska följas upp 
regelbundet, minst två gånger per år.



Varför en handlingsplan?



Varför en handlingsplan

• Vi har en vision om att Malung-Sälens 
kommun blir ledande inom 
landsbygdsutveckling genom att satsa på 
en bred skola som attraherar människor 
att stanna kvar samt flytta hit!



Skolskjutsreglementet

• Restiden till skolan 
bör ej överstiga 1 
timme



Kommunens inriktningsmål

• Kommunen arbetar mot en sjunkande befolkning. I 
Yttermalung och finnmarken arbetar bybor ideellt för 
att öka inflyttning. 

• Utveckling av Yttermalungs skola enligt föreslagen 
handlingsplan kan bli ett bra exempel på kommunens 
inriktningsmål

• ”Vi arbetar för en byautveckling i framkant, där 
otraditionella lösningar prövas för att erbjuda 
samhällsservice i byarna och stödjer 
utvecklingsprojekt”. 



Samverkan

• "I skolplanen framhålls SAMVERKAN som ett nyckelbegrepp 
för att nå målen. 

• Det handlar om samverkan mellan olika skolor och stadier, 
mellan gymnasieskolan, vuxenutbildningen, kulturskolan och 
lokala näringslivet, mellan skolan och socialen, mellan skolan 
och integrationen, mellan skolan, fritidsgårdarna och 
föreningslivet. Det handlar om samarbete mellan våra 
grannkommuner och högskolan."

• Vi erbjuder Malung-Sälens kommun en samarbetspartner 
i en utvecklande samverkansprocess



BUN:s strategiska dokument

• "Vår ambition är att skapa en Vi-känsla för 
nämndens verksamheter i Malung-Sälens 
kommun genom ett aktivt värdegrunds- och 
demokratiarbete, professionell personal, ett bra 
ledarskap, goda relationer till de fackliga 
organisationerna och en öppen 
medborgardialog". 

• Vi erbjuder en samtalspart i en öppen 
medborgardialog



Nästa steg våren 2014:

Implementera handlingsplan

• Identifiera profil (studiebesök till goda exempel med BUN, 
tjänstemän och SYMF representanter)

• För Yttermalung till F-3 hösten 2014 (lärarkompetens finns 
samt tre elever på väg in i årskurs 3)

• Informera om Yttermalung som ett alternativ till föräldrar i 
Malung (samt Äppelbo?)

• Underlätta för föräldrar med barn utanför upptagningsområdet 
att välja Yttermalung hösten 2014 (fri skolskjuts)



Vi bjuder in de politiska 
partierna;

• 26 mars 19.00-21.00 i Yttermalungs skola

• Dialog om handlingsplanen

• Varmt välkomna att delta för att ge ert 
politiska ställningstagande


