
Skolråd 2014-11-26 

Närvarande: Jaana Johansson, förälder åk 4 

 Emma Johansson, elev åk 4 

 Ann-Sofie Karlsson, lärare åk 4-6 

 Mikael Stridsson, blivande rektor 7-9 

Jaana Moberg, rektor F-6 

Ann Edman, förälder åk 2 

Camilla Eriksson, lärare åk 7-9 

Helena Jonsson, förälder åk 3 

Ilona Enyedi, förälder åk 2 

Birgitta Hurttig Landström, rektor 7-9 

Anna Klasson, lärare åk 1-3 

 

 Presentation av vår nya rektor Mikael Stridsson som efterträder Birgitta from 1/1-15. Mikael 

och Birgitta går dubbelt fram till 31/12. 

 Genomgång av föregående mötes anteckningar. 

 Vår administratör Anita Björkman slutar hos oss  på Tallbackaskolan och efterträds av Siw 

Lundmalm som har börjat gå bredvid Anita. 

 Vi har fått till en hastighetssänkning på vägen förbi tennishallen. Nu är det 50km/h som gäller. 

 Önskemål om asfalterad stig mellan skolan och busshållsplatsen samt belysning på skolgården 

kommer att tas upp igen av Jaana. Hon ska också ta reda på varför vi fått ett nej angående 

belysning med rörelsesensor. 

 Inköp ska göras av snörävar till skolans isbana. 

 Åk 9 på Tallbackaskolan har blivit uttagna att delta i Pisa undersökning till våren. Det är 36st 

elever som kommer att få fylla i en enkät via datorn. 

 Luciatåget på skolan genomförs detta år av åk 9. Det kommer att bli tre föreställningar i aulan, 

Vita huset fredagen den 12/12. 

F6 – 2                   8.30-9.00 

3 – 5                     9.15-9.45 

6 – 9                     10.30-11.00 

 

 

 



 Julavslutningen kommer att äga rum fredagen den 19/12 i aulan, Vita huset. 

F6 - åk 1 08.30-9.00   

Åk 2 - 3   09.15-9.45  

Åk 4 - 6  10.00-10.30   

Åk 7 - 9  11.00-11.30 

 Gällivare kommuns skolor kommer att få en kommunlicens på inläsningstjänst. Det är ett 

program som bekostas centralt och gör att vi kan få samtliga läromedel inlästa för elever med 

läs- och skrivsvårigheter. 

 Det har framkommit en del klagomål på Photomic, som tar våra skolfoton. Jaana kollar upp 

om vi ska göra en utvärdering och hur lång tid de har avtal att fota våra elever. 

 Vi kommer att börja lägga ut minnesanteckningar från skolrådet på Schoolsoft. 

 Nästa möte blir onsdag 18/2 kl 14.00-15.00 

 

/Anna Klasson 

 


