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Samrådsforum Öjebyns förskole- och skolenheter 20 oktober 2015 
 

 Rektorer och förskolechefer inleder 
Mathias Lindmark, Margot Kaatari, Linda Ström och Kristina Sjöström presenterade sig. 
Inga Johansson, förskolechef vid Myrans förskola kunde inte närvara.  
 

 Skolmaten och nya köket - Anders Thorell, Restaurang Hjärtat 
Anders presenterade sig själv, restaurangen och nya köket. Han berättade att de serverar 
frukost, den lunch som serveras cook & chill får en slutlig finish av personalen i 
restaurangen som också tillagar ett varierat salladsbord. Det är 18 anställda i det nya 
köket, men det är Anders och Maria som alltid finns ute i restaurangen. Anders var 
mycket stolt över att vi slänger minst mat i hela kommunen och han var mycket glad över 
det fina samarbetet med elevrådet. Förra veckan serverades efterrätt, som elever ur 
högstadiets elevråd serverade, eftersom ordinarie personal i restaurangen inte hinner 
med dessa uppgifter. 

 

 Trafiksituationen kring skolområdet – Stefan Bengtsson (Fastighetskontoret) 
 

 Framtidens skolområde i Öjebyn – Stefan Bengtsson (Fastighetskontoret) 
Stefan presenterade hur det ser ut i nuläget kring skolområdet och vilka tankar som finns 
kring hur det ska se ut i framtiden. En del åtgärder har redan gjorts för att minska 
trafiken runt skolområdet. Se bilaga. 

 

 Föräldragruppen i Öjebyn  
Föräldragruppens representanter presenterade sig och vilket arbete de gjort bl.a. i 
kommunfullmäktige. De har arbetat med säkerheten kring skolområdet, och arbetar för 
att en ny lågstadieskola ska byggas. ”Öjebyns intressegrupp” finns på Facebook och man 
kan ta kontakt med gruppen om man har synpunkter och förslag. Rektorerna framförde 
ett stort tack till föräldragruppen och det arbete de gör. 
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 Den gemensamma informationen avslutades och enheterna samlades var för sig. 
Mathias och Linda hade gemensam träff eftersom deras verksamheter på flera sätt 
hänger ihop.  
 

o Madelene Renberg representerade elevrådet och berättade om deras 
verksamhet. 

o Vision Öjebyn 2015 utvärderas just nu och kommer att redovisas vid ett senare 
tillfälle. 

o Alla skolor och förskolor i Piteå Kommun ska certifieras för Hållbar utveckling. I 
Öjebyn har vi hunnit långt och alla enheter är nu certifierade. Tre mål att arbeta 
mot har satts upp – Socialt mål, Ekologiskt mål samt Ekonomiskt mål.  

o Ett mångfaldsprojekt har startat i kommunen med Öjebyn som pilotområde. 
Projektet handlar om att arbeta med normer och värderingar. Det passar bra att 
prova här, eftersom vi har mångfald med så många olika verksamheter, t.ex. 
hörselklasser, AST, Språkslussen.  

o Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling är nu upprättad för 
både Solanderskolan och Solander Hörsel/Stöd. De finns att läsa på respektive 
hemsida. 

 
 

Eva Anundby  Linda Ström 
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