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 De närvarande representanterna från skolan meddelade att läget i skolan är 

bra. Det är lugnt och trevligt bortsett från en mindre skadegörelse i ett 

grupprum. Både elever och personal upplever dock att det är fullt upp med alla 

nationella prov som ska hinna genomföras och följas upp så här i slutet av 

läsåret. 

 

 Skolan har en temavecka mellan onsdag 22 maj och onsdag 29 maj. Temat är 

kultur och det hela resulterar i en kvällsföreställning i Christinasalen. 

 

 Under sista veckan, måndag- onsdag, kommer eleverna att ha lite speciella 

aktiviteter, bland annat det årliga båt racet för årskurs 9! 

 

 Prognosen för läsåret 13/14 är att Christinaskolan får ett tillskott på 7 elever. I 

årskurs 7 blir det fem klasser, varav en musikklass, i årskurs 8 blir det fyra 

klasser, varav en musikklass och i årskurs 9 blir det tre klasser, varav en 

musik/dansklass. 

 

 Rektor informerade om förslaget till ny skolstruktur i Piteå kommun och vad 

gäller Christinaskolan så finns det två alternativ: 

1. Christinaskolan berörs ej av förändringen 

2. Solanderskolans elever flyttas till Christinaskolan 

Från föräldrahåll kom ett förslag om att elever i byarna Böle, Sikfors och 

Arnemark i så fall kanske kunde flyttas till Sjulnäs skola och övriga 

Solanderelever till Christinaskolan. För övrigt fanns en oro över att elever med 

speciella behov kan komma i kläm i en sådan här förändring. Denna aspekt 

bör finnas med i det fortsatta arbetet med strukturförändringen. 

För information ang. kommunens strukturplan se kommunens hemsida! 

 

 Diskussionen om årets skolavslutning var intensiv. Både föräldrar och elever 

protesterade kraftfullt och besvikelsen var stor över hanteringen av frågan. 

Förslag till hur detta skulle kunna lösas på bästa sätt kom från föräldrahåll bl.a 

fanns en stor vilja att hjälpa till rent praktiskt och dessutom kom Tomas 

Tidevall med ett konkret förslag ang. en fysisk aktivitet som eleverna skulle 

kunna göra på fredagen. Rektor och Tomas skulle ha vidare kontakt om detta. 

Dessutom hänvisade rektor till grundskolecheferna för frågor och klagomål. 

Men om ingen förändring sker så står beslutet fast; skolavslutning blir på 

fredag 7/6 i Christinasalen och målsmän till elever i årskurs 9 är välkomna. 

 

 

/Katarina Gedda 



 

 


