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  Välkomna på föreläsning med Nina Rung 23 mars! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genom att delta i den offentliga debatten driver Nina Rung opinion i frågor kring utsatthet för 

sexualbrott, barns utsatthet, det svenska rättssystemet, lagstiftning och bemötande. Hennes 

fokus är preventivt och fokuserar på hur vi ska agera för att minska utsatthet och förhindra 

brott. För att göra det så krävs att alla delar av samhället arbetar förebyggande – och att vi är 

fler som vill göra skillnad! Och för det krävs kunskap.  

 

Under föreläsningen här på Strömbacka kommer Nina Rung att ge oss kunskap om hur 

normer, samtycke och våld hänger ihop. På så vis kan vi med vår nya kunskap och våra nya 

insikter tillsammans välja vilket samhälle vi vill ha och leva i. 

 

Datum och tid: torsdag 23/3 kl. 11.00 & kl. 13.30 – föreläsningen är ca 1 timme 

Plats: Stora samlingssalen  

Anmälan: klassvis av mentor via webbformulär - länk 

 

Varmt välkomna! 

/Kulturrådet 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LhXZANrn3U6xz5twYkXMUTPb2zQ36atPk6m81A-NIOlUMEVaWFRZTzA5QldSR1FGT1JBQVZQSTZHWi4u
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Missa inte 

musikesteternas konsert! 
Tisdag 21 mars kl. 12.00 spelar ES1B 

Onsdag 22 mars kl.13.00 spelar ES2B 

Plats: Stora samlingssalen 

 

Välkommen att boka din klass när det passar. 

Konserten tar ca. 45 min. 

Programmet bygger delvis på repertoar från projektet Golden Night. 

 

Anmälan: av mentor eller undervisande lärare via 

webbformulär - länk 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LhXZANrn3U6xz5twYkXMUTPb2zQ36atPk6m81A-NIOlUQktOT1dORkdFQTg5SEc1UVA1S0RJMDJRMy4u
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Filmning i skolan är inte tillåtet så 

länge det inte har givits tillåtelse till 

det. Det kan vara många elever som 

av olika anledningar inte vill finnas 
med på film som hamnar på olika 

sociala medier. Därför – tänk dig för 

och respektera detta förbud.  

Skolledningen 

Lärstudio Oden 

Tisdagar kl. 15,00 - 16,20 i S2.3, S3.3 och 

S5.3. 

Kom när du kan och gå när du måste.  

Här kan du få hjälp med skoluppgifter eller 

att plugga till prov. 

Välkommen! 

/Personalen i lärstudion 

Mattestuga Hugin i N14.3 

Välkomna på Hugins mattestuga. Vi finns 

där… 

Måndagar kl. 08.10-09.20 

Onsdagar kl. 15.00-16.20 

Vi ses! 

/ Anki & Dan 

Mattestuga Mimer och Munin 

Måndagar kl. 8.10 – 9.10 i S5.3 

Här kan du få hjälp med matte oavsett kurs. 

Välkommen! 

/Personalen i mattestugan 

Stängt pga. nedskräpning 

Glasrummet i hus Oden kommer att vara 

avstängt på grund av nedskräpning. Det 

känns otroligt tråkigt att behöva göra detta. 

Ni som vet med er att ni använde bord, 

soffor och golv för skräp i stället för 

sopkärlen – skärpning!   

/Skolledningen 

Information till åk.3-elever 

Information om Lernias tre verksamheter: 

▪ Utbildning, Matchning

▪ Rusta och Matcha

▪ Bemanning och Rekrytering

Dag och tid: onsdag 29/3 kl. 15.00 

Plats: Stora samlingssalen, bakre ingång. 

Vi berättar om företagets etablering och 

samarbete i Piteå samt vilken hjälp elever 

kan få för att ta sig ut på arbetsmarknaden i 

framtiden. Ni får träffa Elin Eliasson, 

Utbildning, Emma Thall, Matchning - Rusta 

och Matcha och Sara Jonsson, Bemanning 

och Rekrytering som arbetar med att matcha 

människors unika kompetens, talang och 

potential med Sveriges arbetsgivares behov 

av arbetskraft. 

Varmt välkomna! 

/Emma Thall, Lernia 




