
FÖRÄLDRARÅD 20/10-15 

 

Närvarande: Maria Boström 7:3, Anja Lindgren 7:2, Anna Lindbäck 9:3, Kerstin 

Holmlund 9:1, Maria Lundmark 8:2 samt Leif Carlsson, rektor, och Kristin 

Westerberg, biträdande rektor 50 % och undervisar 50%. 

 

Val av sekreterare: Maria Lundmark. 

 

Återkoppling till det senaste föräldrarådet: Vi går igenom det sista protokollet 

från förra läsårets sista möte. Under hösten kommer det att bli en uppföljning 

av mätningen av matsituationen ex hur många elever som går och äter i 

matsalen. 

 

Presentation av föräldrarådsrepresentanter och syfte med föräldrarådet: Vi 

presenterar oss för varandra och går igenom vad syftet med föräldrarådet är: 

Föräldrarådet är inget beslutande organ utan ett forum för dialog mellan 

föräldrar och skola i frågor som sträcker sig utanför enskild mentorsgrupp eller 

individ. I föräldrarådet ingår en förälder från varje klass samt en representant 

för lärare och personal och rektor. Varje klass kan utse suppleant som får också 

delta om så önskas. 

 

Investeringar i utemiljön: Elever hade under förra läsåret ett önskemål om att 

få en sittmöbel i form av en pyramid. Det ska kollas upp med Ideum om de kan 

tillverka en sådan så att den finns då vårsolen börjar värma. Rektor har följt upp 

detta ärende och fått svar 23 oktober att Ideum inte kan göra uppdraget.  Tekniska kontoret med 

Britta Lundgren som kontaktperson ska tillsammans med rektor ta in kostnad för att beställa 

motsvarande sittmöbel. 

Fanns även ett önskemål om cykel och skateboardramp men KS har bordlagt 

frågan just nu. 

Nya ideer vad gäller utemiljön kan komma från de ungdomar som varit på 

besök till Danmark. De har blivit uppmuntrade att skriva de önskemålen i ett 

medborgarförslag. 



Investeringar i innemiljö: Nu håller toaletterna på att renoveras. Det gick 

tyvärr inte att få något företag att ta på sig detta under sommaren så en ny 

offert på detta var tvungen att tas efter sommaren. Det blev ett företag från 

Boden som har tagit på sig att renovera toaletterna.  

Skiljeväggar mellan duscharna i sporthallen är även det ett önskemål som 

rektor har fört fram tillsammans med rektorn, Anneli, på Ringelskolan. Inget 

besked om detta har kommit än. 

Eventuellt blir det att måla om korridorer och trapphus under nästa år och 

underhållsplanen följs. 

Det finns behov att byta belysning i en del klassrum. Det undersöks vad det kan 

kosta. 

Hela skolan har fått nytt takbeklädnad. 

Bänkar och stolar byts ev ut under 2016-17. Ev blir det högre bänkar och stolar 

för elevers och lärares arbetsmiljö. 

 

Internationella utbyten: De ungdomar som var iväg till Danmark var väldigt 

positiva. Det är nyttigt att jämföra tex skolmiljöer, skolluncher… 

V 49  kommer en klass från Frankrike på besök. 

V 4 kommer elever från Litauen, Lettland och Grönland hit. Det blir totalt ca 30 

elever samt några lärare från respektive land. 

V 14 kommer danska elever hit. De ska bo inkvarterade hos familjer och är med 

på ev fritidsaktiviteter. De ska vara som en i familjen. 

Projekten anpassas till undervisningen så det kommer inte att bli något extra. 

Kostnader för dessa projekt blir inget stort hål i budgeten men det krävs tid och 

engagemang. Samarbete mellan skola och hem är en förutsättning för dessa 

projekt. 

 

Tertiärrapporten (vad är rapporterat till nämnden): Det är svårt med 

rekrytering av tjänster och svårt med vikarier. 80% av de anställda har någon 

form av anknytning till Arvidsjaur. Det är färre elever från Arvidsjaur som 



studerar på universitet så återväxten på de som vill flytta hem och som har tex 

någon form av lärarutbildning blir mindre.  

Känner vi någon/några lärare så tipsa dem att de kan kontakta Leif. 

Under året har vi haft 17 tjänster ute och det saknas fortfarande personal på 

två av tjänsterna. 

Vi har startat en åk 10 som består av 6 elever som inte hade behörighet att 

söka in på gymnasieprogram. Eleverna kombinerar ämnesstudier med praktik. 

Studierna sker i Sandbackas lokaler. 

Vi har även startat en åk 7:4, det är elever som kommer från åk 6 och som inte 

har nått målen för den årskursen. Det är 5 elever. Vissa timmar samläser de 

med andra skolformer och elever från åk 8 som inte har nått betyg i alla ämnen 

från åk 6 eller 7. 

 

Fronteruppföljning: Föräldrar har inte samma inloggning som barnen. Detta för 

att eleverna ska lära sig att ta ansvar. Undantag från denna rutin kan ske för 

elev som en åtgärd i enskilt åtgärdsprogram. 

Om elever är frånvarande vid lektioner kommer det ett SMS till föräldrarna vid 

varje frånvarotillfälle. Om man ska få SMS måste man aktivera det i Fronter. 

Vi diskuterar om vi ska ha ett föräldrarådsrum på Fronter med protokoll från 

föräldraråd, info etc. 

 

Utvecklingssamtalsupplägget åk 7, 8, 9: Vi vill ha konstruktiva 

utvecklingssamtal, minska dokumentationen för lärare för att de ska hinna 

ägna mer tid åt att planer, genomföra och följa upp undervisningen. Vi ska ha 

tidiga utvecklingssamtal på terminen för att hinna fånga uppsatta betyg 

terminen före.  Dokumentationen finns då redan och samtalet kan lättare utgå 

från den. Det blir lättare att koppla det till behov av extra anpassningar och 

åtgärder där det behövs för att elever ska få ett godkänt betyg. Det är lättare 

då att följa upp nästa kunskapsnivå utifrån senaste terminsbetyget.  

Trygghetsenkäten är också med vid alla utvecklingssamtal. 

 

 



Övriga frågor:  

Nu är det två årskurser, åk 7 och 8, som har fått varsin dator. Projektet en till 

en. Blir det någon uppföljning av hur detta har fungerat? 

Enkät kommer att ges till elever, personal och föräldrar. Tidpunkten är 

fortfarande lite oklar. 

En del elever tycker att skåpen är små. Svårt att rymma ytterkläder, väska i 

skåpet som man delar med en elev till. 

Det visar sig ha blivit en "trend" att elever inte vill duscha efter idrotten. 

Vad beror detta på ?  Rädsla att visa sig inför andra, kulturella aspekter...vi 

pratar om detta vid nästa föräldraråd. 

Rektor kommer också genomföra uppföljning av hur många av elever som äter 

lunch. Tid för period av granskning planeras just nu av rektor. Uppföljningen 

ska presenteras vid nästa föräldraråd. 

 

Mötesdatum för föräldrarådet resten av läsåret 2015/2016: 

Onsdag 25/11 18.30 

Torsdag 4/2  18.30 

Måndag 4/4  18.30 

Onsdag 18/5  18.30 

 

Vid Pennan: Maria Lundmark 

 

Justering av Leif Carlsson rektor 

 

                                                        

 

 


