
 

Varmt välkommen till 

Strömbackaskolan i Piteå! 
 

Ett nytt och härligt läsår drar snart igång. För oss som arbetar i skolan känns det alltid som något alldeles 

extra när eleverna är på plats och skolan fylls av liv. Vi hoppas att Din skolstart blir bra och att du kommer 

att känna dig välkommen och omhändertagen hos oss på Strömbackaskolan.  

En alldeles extra välkommen vill jag säga till dig, som inte bor i Piteå kommun, men som sökt och kommit in 

på ett gymnasieprogram här på Strömbacka. Vi är glada att du valt att studera hos oss och vi ska göra allt det 

vi kan för att din studietid ska bli den bästa tänkbara.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En hälsning till din vårdnadshavare  

Det är viktigt att skola och vårdnadshavare håller en god kontakt, så tveka aldrig att höra av dig till oss om 

du har funderingar kring något. Mentor har en viktig roll när det gäller att observera elevernas utveckling 

och mående och att vara ett bollplank för både elever och vårdnadshavare.  

På Skola 24 kan du följa ditt barns närvaro i skolan. Mer info om detta och annat får du på föräldramötet 

som sker någon gång i september. Ni kommer att få en inbjudan till föräldramötet inom kort. Det är 

mycket värdefullt om du/ni har möjlighet att delta vid detta tillfälle. 

 

Vänliga hälsningar 

Britta Dahlén 

Gymnasiechef, Strömbackaskolan, Piteå - Britta.Dahlen@pitea.se  

Information och kontakt 

På www.pitea.se/strombackaskolan kan du 

hitta värdefull information om din skolgång. Där 

finns kontaktuppgifter till rektorer och 

elevhälsopersonal, skolans veckomeddelande och 

mycket annat som kan vara bra att veta. 

Om det är något du undrar över kan du också 

vända dig till vår information på telefon 

0911-69 63 00. Tveka inte att ta kontakt med oss! 

 

För dig som ska bo i Piteå 

under studietiden 

Att flytta till en ny stad är stort och 

för att du ska känna dig trygg och 

veta vart du vänder dig om du mår 

dåligt, blir sjuk eller behöver stöd 

finns information och kontakt- 

uppgifter på vår hemsida under fliken 

Elevinformation - inackorderad  

 

Aktiviteter  

På skolan finns ett jättefint gym på som man kan 

besöka under fritiden mot en mindre avgift.  

Via Kultur- och Fritids PUFF, erbjuds du som 

gymnasieelev gratis träning vid femton tillfällen på 

olika gym, bad och andra anläggningar i kommunen. 

PUFF gäller september – april, med paus för jullov.  

Besök PUFF på webben www.pitea.se/puff 

På Kaleido mitt i stan finns en massa olika kreativa 

evenemang, aktiviteter och skapande. Där finns även 

en musikscen som tillhandahåller all musik från 

garagerock till professionella musiker.  

Mer information och fler aktiviteter för unga kan du 

hitta på Facebook 

 

www.facebook.com/ungipitea 

 

www.facebook.com/kaleidopitea 
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