
Protokoll från samrådsforum 2013-02-06 

Närvarande: Mona Markström, Åsa Johansson, Kerstin Adolfsson, Tomas Tidevall, Tomas Nilsson, 

Ulrika Kvarnerås, Anna Holmgren, Katarina Gedda och Anna Gedda  

 

Lägesrapport elevrådet:  

 Elevrådet håller på med en ”enkät” över vad eleverna önskar inför kommande 

friluftsdagar. 

 Tre stycken från elevrådet ska representera skolan vid ett möte med 

kommunens kommunalråd angående ”Att vara ung i Piteå”. Alla kommunens 

elevråd ska vara representerade vid mötet. 

 

Lägesrapport skolan: 

 Det dagliga arbetet ”rullar på” och stämningen är övervägande positiv. Rektor 

berättade om att de upplever positiva resultat efter snabba åtgärder kring 

höstens problematik med bla. skadegörelse. 

 Under de två sista dagarna innan sportlovet kommer skolan att arbeta med 

tema SANT (samlevnad, alkohol, narkotika och tobak) och även dopning. 

 Åsa Johansson berättade om arbetet med likabehandlingsplanen – som finns 

att läsa på skolans hemsida. Hon arbetar även med ”vi-eleverna” och träffar 

dessa en gång i månaden för att stämma av läget på skolan. 

Övrigt: 

 En föreläsning av Joel Lundberg från FMN (föräldraföreningen mot narkotika) 

är inplanerad; torsdag 21 februari. 

 Diskussioner fördes om det nya betygssystemet som överlag verkar uppfattas 

positivt av både lärare, föräldrar och elever. Dock återstår mycket arbete med 

att tolka dokumenten och att utarbeta modeller för de olika betygsstegen. 

Kerstin Adolfsson berättade om de ämnesträffar som de har för att resonera 

kring detta. 

 Rektor påminde om att ogiltig frånvaro numera förs in i terminsbetyget och att 

föräldrar har rätt att få utdrag ur ”skola 24” (det digitala närvaro/frånvaro 

systemet) om så önskas. Skolan är även skyldig att så tidigt som möjligt 

meddela hemmet om en elev riskerar att inte nå målen i ämnet. 

 Vikariebristen inom BUN är stor så det kan resultera i att lektioner blir 

lärarlösa…  

 Diskussionen fördes kring drogproblematiken i kommunen och den allmänna 

uppfattningen var att vi som föräldrar måste våga ”vara angivare” om vi ser 

eller hör någonting som gäller detta. Tomas Nilsson, som arbetar vid 

socialförvaltningen, underströk att de flesta barn och unga i Piteå kommun inte 

använder droger och mår bra. 

 Skolan ska eventuellt skicka ett lag till skol-dm i innebandy i Kalix. 

 Nytt möte i april. 

 

/Katarina Gedda 


