
 

*  Att antalet inte är exakt beror på att vi i dagsläget inte har kontroll på varken in eller utflyttning under 
klassplaceringsprocessen eller eventuella byten till Kastellskolan inför åk 7. Vi kommer därför att fördela elever i enlighet 
med den information vi har fram till att klassplaceringarna offentliggörs under andra halvan av vårterminen – därefter ligger 
placeringen fast.  

 

Utjämning av elevantal i åk 7-9 mellan Wendela Hellmanskolan och Hedda Wisingskolan 
  
Likvärdighet mellan de kommunala skolorna i Härnösand är viktigt. En faktor som kan påverka 
likvärdigheten både pedagogiskt, socialt och ekonomiskt är klasstorlek. Det gäller inte minst 
högstadieskolorna Hedda Wisingskolan och Wendela Hellmanskolan. Därför har skolledningarna på 
respektive skola kommit överens om att man i fortsättningen, med start från höstterminen 2018, ska 
försöka att utjämna elevantalet så att klasstorlekarna vid skolstart i årskurs 7 är så lika som möjligt på 
båda enheterna. 
   
Detta innebär att man år från år, beroende på elevantal i respektive skolans upptagningsområde, 
kommer att erbjuda ett visst antal elever att få byta område inför skolstart i åk 7. Inför 
höstterminsstart 2018 innebär det att 10-20 elever* från fastlandet kommer att få möjlighet att söka 
till Hedda Wisingskolan. För den som är intresserad av detaljerna bakom denna förändring, samt 
möjlighet att överklaga beslut kan läsa i bifogad bilaga. 
 
Urval   
Urvalet kommer att ske beroende på antalet sökande / intresserade och därefter i enlighet med 
närhetsprincipen (läs mer i bilagan). Elever som redan är, eller genom ett områdesbyte normalt skulle 
vara,  berättigade till skolskjuts kommer i detta fall inte erbjudas särskild skolskjuts, hänsyn till 
busstider kommer heller inte tas vid schemaläggning och liknande, allt i enlighet med skollagens 10:e 
kapitel 32 §. 
  
Ansökan  
Om man som blivande elev i åk 7 på Wendela Hellmanskolan inför höstterminstart 2018 är 
intresserad av att gå på Hedda Wisingskolan så ansöker man om detta via kommunens E-tjänst, se 
kommunen s hemsida – E-tjänster och blanketter / Utbildning och förskola. Om man inte har E-
legitimation så kan man ansöka via pappersblankett som man kan få av respektive skolas 
skoladministratör. Sista ansökningsdag är 180305.  
 
Arbetsprocess och klassplacering 
Om man söker plats på Hedda Wisingskolan och genom närhetsprincipen bedöms vara berättigad till 
plats där så kommer man som vårdnadshavare bli erbjuden platsen. Platsen måste då accepteras. 
Därefter blir man placerad i en klass utifrån sina pedagogiska förutsättningar. Det innebär att man får 
en klassplacering utifrån den pedagogiska överlämningsinformation som respektive avlämnande 
skola gör gentemot Hedda Wisingskolan. Om ingen sådan överlämningsinformation finns blir man 
klassplacerad med intentionen att få en jämn könsfördelning. Man får med andra ord inte välja eller 
önska klassplacering. När man beviljats en plats och accepterat denna så har man ingen möjlighet att 
byta tillbaka (Läs mer om klassplacering i bilagan). 
 
För frågor hänvisas till Andreas Krasser, Verksamhetschef åk 7-9 samt Erik Juntikka, rektor Hedda 
Wisingskolan. 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Erik Juntikka, rektor Hedda Wisingskolan, e-post: erik.juntikka@harnosand.se  
Andreas Krasser, Verksamhetschef åk 7-9, e-post: andreas.krasser@harnosand.se  
Sara Mattsson, tillträdande rektor Wendela Hellmanskolan  
 
 

mailto:erik.juntikka@harnosand.se
mailto:andreas.krasser@harnosand.se


 
 

 

Bilaga 
 

Detaljinformation bakom förändring kring utjämning av elevantal mellan 
Wendela Hellmanskolan och Hedda Wisingskolan 
 

 Förklaring av förutsättningarna för klasstorlekar på respektive skola. 
Som elevantalet ser ut inför hösten 2018 har vi att välja mellan följande två alternativ: 

1. Om ingen utjämning av elevantal görs: Wendela Hellman får 6 klasser med 29,33 elever i 
varje klass (alltså 4 st 29-klasser och 2 st 30-klasser). Wendela Hellman kan av utrymmesskäl 
inte ta emot 7 klasser inför åk 7 ht 2018.  
     Hedda Wisingskolan får 4 klasser med vardera 24,75 elever.  

2. Om man utjämnar med 11 st* elever från Wendela Hellman till Hedda Wisingskolan så får 
respektive skola: WH får 3 st 27-klasser och 3 st 28-klasser och HW får 2 st 27-klasser och 2-st 
28-klasser.  
 
* Det är det mest passande antalet i dagsläget innan vi vet hur många elever som flyttar in 
och ut ur kommunen samt hur många elever från respektive område som kan tänkas gå till 
Kastellskolan. Antalet blir dock troligen högre och klasserna mindre då det finns anledning att 
tro att Kastellskolan kommer att anta ett drygt tiotal elever, dock oklart från vilket 
upptagningsområde. 

 

 Förklaring av de pedagogiska och ekonomiska förutsättningarna kring klasstorlekarna.  
Med 29-30 elever i varje klass påverkas de pedagogiska förutsättningarna negativt  - i 
synnerhet i den svåra rekryteringssituation som råder vad gäller lärare. Då är det alltid 1 
lärare som ansvarar för att närmare 30 elever får den undervisning och det stöd de behöver 
– oavsett om annan resurspersonal finns tillgänglig. 
 
Med klasser under 25 elever är det mycket svårt att ha råd med resurspersonal för elever i 
behov av stöd. Det i sin tur ökar lärarens arbetsbörda. Om klasserna dessutom blir ner mot 
22-23 elever eller färre skapas dessutom ett begränsat socialt urval för alla elever att hitta 
kompisar och en social trygghet. Med så små klasser är det helt omöjligt att gå runt 
ekonomiskt vilket skapar sämre och mindre likvärdiga materiella förutsättningar för eleverna 
i undervisningssituationen, vilket i sin tur påverkar de pedagogiska förutsättningarna och i 
förlängningen kan påverka studieresultaten. 

 

 Förklaring av urval samt vilka som kan komma ifråga utifrån närhetsprincipen samt vilka 
lagrum och nationella riktlinjer som gäller. 
Urvalet av elever kommer att ske utifrån det som kallas ”Närhetsprincipen”. Det innebär i 
praktiken att de elever ansöker om plats och som har närmast färdväg till den skola där den 
kommunala huvudmannen kan erbjuda skolplats har förtur till platsen.  
 
Närhetsprincipen gäller om inte vårdnadshavarens önskemål skulle medföra betydande 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, eller om det är nödvändigt med 
hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero. Därför kommer elever från fastlandet som 
redan är, eller genom ett områdesbyte normalt skulle vara, berättigade till skolskjuts i detta 
fall inte erbjudas särskild skolskjuts, hänsyn till busstider kommer heller inte tas vid 
schemaläggning och liknande, allt i enlighet med skollagens 10:e kapitel 32 §. 
 



 
 

 
Om man vill läsa mer om ”närhetsprincipen” så kan man göra det på skolverkets hemsida: 
https://www.skolverket.se/regelverk/mer-om-skolans-ansvar/val-av-grundskola-1.210176 
eller i skollagens 10:e kapitel 30-32 §. 
   

 

 Förklaring till varför valet mellan skolorna kan komma att variera år från år – samt varför 
optimeringen av klasstorlekarna är viktig i god tid innan skolåret börjar. 
Fördelningen och utjämningen mellan skolorna kan komma att variera mellan läsåren – det 
är helt beroende på hur stora årskullarna är i respektive skolområde. När elevkullarna på 
fastlandet är större än Wendela Hellmanskolan kan härbärgera och det finns plats i Hedda 
Wisings organisation så kommer elever på fastlandet att erbjudas plats på Härnön. Om 
motsatt förhållande gäller kommer elever på Härnön att erbjudas plats på Wendela Hellman.   
 
Att man optimerar klasstorlekarna innebär även att respektive skolorganisation långsiktigt 
anpassas efter dessa förutsättningar vad gäller lärare och resurspersonal. Detta gör att man 
kan arbeta med mer långsiktigt utvecklingsarbete utan att man behöver ta lika mycket 
hänsyn till en föränderlig organisation. Därmed kommer inga övriga skolbyten att ske efter 
att utjämningen är gjord. 
 

 Förklaring av klassplacering. 
Grundidén vid skapandet av nya klasser inför åk 7 är att skapa nya sociala konstellationer för 
att stärka de pedagogiska förutsättningarna för lärande i den nya klassen samt för att 
utveckla positiva pedagogiska faktorer genom att bryta mindre gynnsamma sociala band. 
Detta skapar möjligheter att hitta nya sociala sammanhang. Därför är eventuell pedagogisk 
överlämningsinformation från undervisande lärare mycket viktigt att det förmedlas till 
mottagande skola. För många elever finns emellertid ingen specifik pedagogisk 
överlämningsinformation att ta hänsyn till och då kommer klassplaceringen att ske utifrån 
kön. Om man vill läsa mer om hur klassindelningsprocessen ser ut från Brännaskolan och 
Gerestaskolan inför åk 7 på Hedda Wisingskolan så kan man läsa mer på  
https://heddawisingskolan.com/rutiner-och-riktlinjer/ - ”Process för skapande av nya klasser 
inför åk 7” 

 

 Möjlighet att överklaga. 
Eftersom skolplacering är ett myndighetsbeslut så finns möjlighet att överklaga detta. Det 
gör du genom att göra ett Förvaltningsbesvär. Se mer information på kommunens hemsida: 
https://www.harnosand.se/kommunen/politikochdemokrati/saharoverklagardubeslut.4.607
4b08012c5837c12f80008061.html   
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