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Elevråd Mimer 

Då var det dags för läsårets första elevråd 

för skolenhet Mimer.  

Vi träffas fredag 18 september kl 10:00 i 

Lilla samlingssalen. 

Både ordinarie och suppleant är välkomna 

att delta.  

Ni bjuds på fika. 

/Linda Ström, rektor 

Välkommen till Mattestuga 

för skolenhet Mimer och Munin 

Måndagar kl. 8.00 – 9.20 i S21.3 

Lärare 

John Lundmark 

Malin Lundmark 

Maria Lundkvist 

Välkomna! 

Drop-in hos ungdomsmottagning 

Nu har vi åter öppnat möjligheten till drop-

in (som hållit stängt under våren på grund av 

coronapandemin). Öppettider för drop-in: 

måndag, tisdag och torsdag kl.15:00-16:00 

onsdag kl. 15:00-17:00  

Vi finns på Sundsgatan 37. 

Välkomna! 

/Personalen, Ungdomsmottagningen 

Elevkåren 

Vi i elevkåren vill påminna alla elever att 

följa kåren på Instagram (@backaskar) 

för uppdateringar om aktiviteter och 

events som hålls under skolårets gång. 

Det är även viktigt alla treor är med i 

Facebook gruppen Strömbackas Studenter 

2020/2021 för allt från events till tävlingar 

som sker för sistaårselever! Skicka in en 

förfrågan att gå med och bjud även in dina 

vänner och klasskompisar så att så många 

treor som möjligt kan ta del av 

informationen. 

Vi söker alltid nya och fler styrelse-

medlemmar, så hör av er på våra Instagram 

DM:s om just DU är intresserad! 

Med vänlig hälsning 

/Backaselevkår 

Öppettider i Info 17/9 

Torsdag den 17 september har 

administrationen personaldag, informationen 

stänger därför kl. 11.30. 

/Anki o Malin 

Gymmet 

Vi kommer inte att sälja några gymkort i 

början av höstterminen och gymmet är 

enbart öppet under lektionstid. 

Vi vill inte att elever ska köpa kort och att vi 

sedan måste stänga gymmet för Corona. När 

läget har stabiliserat sig så kommer vi 

utvärdera beslutet igen och eventuellt 

öppna gymmet. 

/Idrotten 
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Tidningssläpp skoltidningen ÅSSIT 

 

På grund av distansundervisningen kunde vi inte dela ut 

Strömbackas skoltidning ÅSSIT i våras när den kom från 

tryckeriet. Men nu när alla elever är på plats så kör vi!  

 

Tidningssläpp av vårens nummer av ÅSSIT i glasentrén 

onsdag 16/9 kl. 13-14. 

Kom och kika i tidningen först av alla och träffa eleverna 

på Estetik & media som producerat tidningen! Tänk på 

att hålla avstånd, vi kommer att fördela tidningarna på 

flera bord. 

  

Tidningen läggs sedan ut i fiket och vid sittplatserna ute 

på skolan. Låt dem gärna ligga kvar när du läst, så att 

fler kan ta del av dem. Om du är nyfiken på äldre 

nummer av Åssit så finns de att läsa i pdf-format på 

Strömbackas hemsida och på www.åssitströmbacka.se. 

  

/Sara Kåhrström & redaktionen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Är du intresserad av att delta? Anmäl dig i sådana fall senast den 15 september till din 

matematiklärare på skolan eller maila din anmälan till ann-kristine.norman@pitea.se eller 

jorgen.nordsvahn@pitea.se. Glöm inte meddela eventuella allergier. 

 

Tävlingen pågår under 5 klocktimmar utan uppehåll. Det är inte tillåtet att ha miniräknare eller 

formelsamling. Läs mer om tävlingen och se på tidigare utdelade problem och lösningar på 

www.mattetavling.se 

 

Välkommen med din anmälan! 

/Mattefolket genom Anki Norman & Jörgen Nordsvahn 

 

 

 

 

http://www.åssitströmbacka.se/
mailto:ann-kristine.norman@pitea.se
mailto:jorgen.nordsvahn@pitea.se
http://www.mattetavling.se/
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Dags att boka tid för introduktion till 

biblioteket 

 

Alla elever i åk 1 är välkomna till en 

introduktion till biblioteket. Introduktionen 

tar cirka 15-20 minuter. Målet är att lära sig 

hitta till och i biblioteket, skapa ett lånekort 

till de som inte redan har, grunderna i 

informationssökning och vilka resurser som 

biblioteket erbjuder under elevernas 

studietid på Strömbackaskolan. Mentorer 

bokar tid för sina elever, och vi kör en 

coronasäkrad variant av introduktionen i år. 

 

Boka via telefon, e-post 

strombackas.bibliotek@pitea.se eller kom 

förbi så fixar vi det. 

Välkomna! 

/Bibliotekspersonalen 

 
 
Lärstudio i Oden  

 

Välkomna till Lärstudio i S5.3  
 
Tisdagar:  
kl. 14.00 – 16.20  

Onsdagar:  
kl. 14.00 – 16.20  

 

Här kan du få hjälp med dina studier på olika 

sätt.  
 

/Personalen i Lärstudio Oden 

 
 

Räknestuga på Hugin 

 

Välkomna till Hugins räknestuga på 

Norrgränd 14.3. 

 

Måndagar 08.00-09.20 

Onsdagar 15.00-16.20 

 

/ Anki Norman & Dan Wälivaara  

Parkering på Pitebos platser 

 

NVS vill uppmärksamma elever som 

parkerar på Lasarettsvägen 1-11, att det inte 

är allmänna parkeringar. De som parkerar 

där, upp till och med Roberts trafikskolas 

grusplan, kommer att få böter. Vi hänvisar 

istället till parkeringen vid före detta 

Arbetsförmedlingen.  

 

/Skolledningen 
 

 

 

 
 
Skolsköterskemottagningen 

 

Skolsköterskorna har öppen mottagning 

(drop-in) när det finns tid, oftast någon/några 

timmar per dag. Se information om tider på 

respektive skolsköterskas dörr. 

 

Vid akuta ärenden och sådan som inte kan 

vänta så kan elever söka den skolsköterska 

som finns på plats, oavsett vilket program 

man går på. Kontakta ansvarig skolsköterska 

på telefon eller mail om du önskar boka in en 

planerad tid, du hittar kontaktuppgifterna på 

skolans hemsida. 

Länk till elevhälsans kontaktsida: 

www.pitea.se/strombacka 

 

/Anna, Eva 

och Gunilla 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:strombackas.bibliotek@pitea.se
https://www.pitea.se/Invanare/Skola/Gymnasieskola/Strombackaskolan/Personal/Elevhalsa/
https://www.pitea.se/Invanare/Skola/Gymnasieskola/Strombackaskolan/Personal/Elevhalsa/


Viktigt att tänka på! 

Stanna hemma vid symptom på 

sjukdom, distansundervisning gör det 

möjligt att ändå delta vid 

undervisningen. 

 

Håll avstånd och undvik trängsel – välj 

gärna andra ingångar än glasentrén. 

 

Hosta och nys i armvecket. 

 

Håll fast vid gällande schema för 

lunch, den är 35 minuter och du får 

inte ta lunch vid annan tidpunkt. 

 

Håll god handhygien, tvätta alltid 

händerna innan du går in i matsalen.  

 

Ta gärna raster utomhus. 




