
Föräldramöte årskurs 7 Ht-22

Pitholmsskolan 7-9

Varför heter det föräldramöte och inte 
Päron Conference 



• Del 1 – Rektor

– Presentation och allmän information

– Anders Elvhäger (fältare) kommer berätta om sin roll

– Fängslande information från områdespolis 

• Del 2 – Mentorer 

– Mentorerna informerar och svarar på klasspecifika frågor och bjussar på en rundtur

• Tumavtryck i Uppis

Dyker frågor upp – avbryt och fråga

Kvällens innehåll



Presentation
De som gör det möjligt

Skrytsidan
Piteå är en av Sveriges bästa skolkommuner

Pitholm är bästa skolan i Piteå

Alltså är Pitholm en av Sveriges bästa skolor

Svensk skola är även bland de bästa i världen 
på värdegrundsarbete – alltså är Pitholm en 

av världens bästa skolor







Trygghetsteamet

• Ibland påverkar händelser från fritiden 

även tiden i skolan

• Ibland kan det vara så att elever inte 

vågat berätta

• Ibland kan det vara så att ingen vuxen 

sett 



Trygghetsteamet

Hanna Classon (ej med på bild)
Anna-Karin Jonsson 
Jens Marklund
Berith kalander
Lina Garcia
Roger Lindgren
Christoffer Backlund

Om du misstänker att ditt eller någon 
annans barn utsätts för någon form av 
kränkande behandling, kontakta alltid 
personal på skolan!



Elevhälsoteamet

• Någon gång under tiden för 

elevernas skolgång kan man 

stöta på hinder som medför 

att man behöver stöd. 

• Socialt eller ämnesmässigt



Elevhälsoteamet
• Jessica Nyberg – Specialpedagog (tj-

ledig )

• Anna-Karin Jonsson – Studie- och 
yrkesvägledare (SYV)

• Agneta Andersson – Skolkurator 

• Karin Granberg – Skolsköterska

• Hanna Classon - Socialpedagog

• Christoffer Backlund – Rektor

Träffas varje vecka och finns alltid 
tillgängliga för elever, lärare och 
vårdnadshavare. 

Kontaktuppgifter finns på hemsidan



Två otroligt viktiga personer i era barns vardag



• Högstadieelever ges mer frihet. 

• Vanligt att eleverna lämnar 

skolområdet under skoltid för att 

handla på Konsum. De handlar sällan 

hälsokost och ofta i stora mängder 

(och för stora summor pengar).

• Risken är att detta ersätter lunchen 

vilket ger sämre förutsättningar för 

skolarbetet och välmående.

Uppis och lektionsfri tid



• Skolan har ett nära samarbete med 

Fältare och områdespolis

• Anders berättar snart mer om sin roll 

och 

• Emma och Martin berättar snart om 

sin roll och erfarenheter.

Alkohol, droger och tobak
• Skolan har inte utredningsansvar utan en 

anmälningsskyldighet

• Vi kommer informera er om vi får 
uppgifter som rör alkohol, droger eller 
tobak (även då e-cigaretter)

• Andra myndigheter kan komma att 
involveras

• Skolan kommer ha ett drog- och  
brottsförebyggande samarbete med 
polisen – vi kommer tillåta och nyttja 
narkotikahundar för sökning i skolans 
lokaler (ej när elever är på plats).



Ni har en viktig roll som föräldrar

”Det mamma inte kan fixa är sönder, det pappa inte kan hitta är borta”



• Tala väl om skolan hemma. Både skola och hem vill barnens bästa. Ta funderingar ni har om skolan 

direkt med berörd personal.  Alla är oroliga eller fundersamma någon gång – även vuxna.

• Påminn barnen om att skolan är viktig!

• Hjälp era barn med att ta ansvar för sina studier, läxor, att plugga inför prov, förbereda muntliga 

framträdanden, m.m..

• Kommunikation via sociala medier, sms och chatt påverkar skoldagen trots att det ofta sker på 

fritiden. Ha koll och fortsätt vara nyfiken på vad barnen gör, vad som sägs och vem de pratar med!

• Förbered ditt barn med energi och ork under skoldagen. Kost och sömn.

• Vi har sammanställt en skrift som kan vara till hjälp för ”Att stötta sitt barn att vara i och klara av 

skolan”

Till sist



Tack för uppmärksamheten!

Över till Anders



Fältarna

Anders Elvhäger

Carlos Pereyra

Anna Kemi



Vad gör vi?

• Finns till för ungdomar 
(framförallt 12-18 år)

• För att ungdomar skall få en 
tryggare miljö

• För att ungdomar inte skall börja 
med droger eller kriminalitet

• För att ungdomar inte skall 
utsättas för mobbing eller andra 
kränkningar

• För att ungdomar skall ha nån 
(fler) att kontakta när de 
behöver hjälp och råd



Arbetar åt
socialtjänsten

Samarbetar med
• -Polis

• -Skola

• -Föreningar

• -Region Norrbotten

• -Andra Fältare i landet

• -Plus en massa andra

• .



Sociala Media Facebook:  faltarna pitea

Instagram: faltarna pitea

Snapchat: faltarna _anders


