Läsåret 2020-2021

Varmt välkommen till
Strömbackaskolan i Piteå!
En speciell sommar lider mot sitt slut och ett nytt läsår öppnar sig. Vi kommer att möta ett läsår där vi tvingas
vara mycket noggranna med att följa de regler som Folkhälsomyndigheten föreskrivit för att undvika spridning
av Coronavirus. Här har vi alla, både elever, personal och vårdnadshavare, ett stort och viktigt ansvar. Vi
som jobbar här på Strömbackaskolan jobbar för att din skolstart ska bli så bra och säker som möjligt.
Ett 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.

Information och kontakt

Aktiviteter

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!

På skolan finns ett jättefint gym på som man kan
besöka under fritiden mot en mindre avgift. Skolan
har också en idrottsförening som ibland ordnar
aktiviteter och idrottsevenemang. Hur det kommer
att se ut med deras verksamhet under det här året är
dock osäkert på grund av Corona. Detsamma gäller
för alla aktiviteter som normalt sett brukar erbjuds via
Kultur- och Fritid. Men du kan hitta information om
deras verksamhet samt andra aktiviteter i Piteå med
omnejd på:

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 kontaktuppgifter på vår hemsida under fliken
Elevinformation - inackorderad?

www.facebook.com/ungipitea
www.pitea.se/ung--student
www.facebook.com/kaleidopitea

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. Normalt sett kallar vi alla vårdnadshavare till elever i
åk1 till ett föräldramöte i september, det är ett viktigt forum för att skapa en gemensam grund och
förståelse för vår verksamhet, men i och med den situation som vi befinner oss i, med risk för
smittspridning, så kommer detta inte att kunna genomföras. Däremot kommer Du/Ni bli kontaktade av
skolan och varje skolenhet kommer att hitta andra lösningar istället för ett traditionellt föräldramöte.
Vänliga hälsningar
Britta Dahlén
Gymnasiechef, Strömbackaskolan, Piteå - Britta.Dahlen@pitea.se

