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Brandutbildning för åk 1 & 2 Strömbackaskolan 

 

Räddningstjänsten Utbildning/Verksamhetsstöd skall utbilda elever i åk. 1 och 2 rörande: klotter, 

skadegörelse & anlagd brand, samt konsekvenser av dessa. 

 

Utbildningen pågår under vecka 45 – 48 och varje utbildningstillfälle är 60 minuter. 

Obligatorisk närvaro enligt skolledningens beslut (närvarokontroll). Berörd lärare följer med klassen. 

Plats: Lilla Samlingssalen 

Vid eventuella ändringar och frågor kontakta : 

Malin Gustafsson 69 63 45 eller malin.gustafsson@pitea.se 

 

Vecka 45              Vecka 46 

Mån 8/11 Tis 9/11 Ons 10/11 Tors 11/11  Tis 16/11 Ons 17/11 Tors 18/11 

10.00 10.00 10.00 10.00  10.00 10.00 10.00 

BA1A BF1A NA1A EK1A  ES1A EE1B ES1B/C 

BA1B BF2B/C  EK2A  ES2B EE2A FT1A 

VF1A     ES2C EE2B FT1B 

VF1B     ES2D VF2B  

        

13.00 13.00 13.00 13.00  13.00 13.00 13.00 

FT2A BF2A VO1A EK1B  BA2A,B,C,D EK2B NA2A/C 

FT2B SA1A VO1B   EE1A HA1A  

IN2A VF1C VO2A      

IN2B  RL1A      

 

 

Vecka 47                 Vecka 48 

Mån 22/11 Tis 23/11 Ons 24/11 Tors 25/11  Mån 29/11 Tis 30/11 

10.00 10.00 10.00 10.00  10.00 10.00 

IN1A VO2B TE2A SA2A  AH2-S  

IN1B RL2A TE2B SA2B  HR1,2-S  

VF2C RL2B  SA2C    

       

13.00 13.00 13.00 13.00  13.00 13.00 

VF2A TE1A    IMS-1  

 TE1B    IMS-2  

     IMS-3  

     IMS-4  

     IM1B  

 

/Skolledningen 
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Nu är det dags för elevskyddsombuds-

utbildning för årkurs 1 

 

Alla valda elevskyddsombud för åk 1 HT 

2021 på Mjölner och Magne är välkomna att 

delta! 

 

Datum och tid: 27/10 klockan 08:30-10:00 

Plats: Lilla samlingssalen 

 

Välkomna! 

Ulf Stenberg/ HSO 

 
 

Skol IF 
 

Strömbackaskolan söker er elever som är 

sugna på att vara aktiva i skolans 

idrottsförening. Att vara med kan innebära 

att man hjälper till att anordna turneringar på 

skolan, driva och utveckla kvällsaktiviteter 

och ev. samarbete med andra skolor (möta 

andra skolor i olika sporter).  

 

Vi söker både 1:or, 2:or och 3:or. Kontakta 

er idrottslärare alternativt direkt till 

idrottslärare Fredrik Vincent. 

Fredrk.Vincent@pitea.se  

 

/Idrottslärarna 

 

 
 

Mattestuga Mimer och Munin 

 

Måndagar 8.10 – 9.20 i S5.3 

Här kan du få hjälp med matte oavsett kurs. 

 

Välkommen! 

 

/Personalen i mattestugan 

 

 

 

 

Lärstudio Oden 

 

Onsdagar 14.00 – 16.20 i 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 

 
 

Styrkekort 

 

Vill du träna i skolans gym efter skoltid?  

Möjlighet finns varje vardag från 16.20 – 

22.00. Fredagar från kl. 14.30 – 22.00. 

Kostnad 450 kr för hela läsåret (inklusive 

blipp så att ni tar er in i gymmet).  

 

Kom ner till idrotten och prata med någon av 

idrottslärarna om du är intresserad så får du 

skriva på ett avtal och sedan betala med kort 

i info.  

 

/Idrottslärarna 
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  Till elever som undervisas i hus Oden 
 

Jag har via elevråden blivit uppmärksammade på att ni saknar information om vad som händer i 

Oden utifrån de både nya och gamla takläckage vi haft. Jag vill därför berätta följande: 

Takarbetet och fönsterbyten fortsätter med målet att få stopp på inkommande vatten. Trots att 

man filmat och provtryckt och gjort en massa andra undersökningar, så har det varit svårt att 

hitta var vattnet kommer in eftersom det kan rinna många meter innan det kanske letar sig in 

genom ett skruvhål eller något annat. Men förutom arbetet med det nya taket så jobbar 

Anticimex och Fastighetsförvaltningen för fullt med att åtgärda de problem som kan tänkas 

orsaka allergier för en del personer som vistas i lokalerna. Det är viktigt att ni vet, att allt skadat 

material tas bort och ersätts med friskt. I taket finns inte något organiskt material, alltså sån’t 

material som kan orsaka mögel.  

 

Anticimex kommer under vecka 44 att ta prover i de rum som lärarna anmält är problematiska 

för att säkerställa att lokalerna är friska. Där man inte hittar något, kommer man att ta luftprover. 

I S.3.3 där vatten runnit in bakom en whiteboardtavla, skickades prov på analys. Där fann man 

mögelpåväxt, men detta är nu borttaget och ersatt med nytt och friskt material. Eftersom 

luftprover ska tas i denna sal, så kommer den att vara avstängd till dess att vi får svar på dessa 

prover vilket kan ta ett par veckor. Extra städning är beställd för att hålla undan så mycket som 

det bara går av eventuella partiklar.  

 

Jag beklagar verkligen att situationen är som den är. Jag vet att det jobbas för fullt för att få bukt 

med problemen och jag hoppas och tror att man också ska lyckas.  

 

Britta Dahlén 

Gymnasiechef 
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