
Skolråd 18/2-15 

Mikael Stridsson rektor 

Lisa Dyrander 1A, 4B 

Maria Persson 1B 

Veronica Näs 2A 

Susanna Matti 1A, 3B, 7B 

Katarina Gustafsson 3A 

Helena Jonsson 3B 

Ann-Helen Stefansson Lärare 1-3 

Linda Eriksson Lärare 4-6 

Gunilla Gärde Lärare 7-9 

 

 Föregående protokoll läses upp 

 Mikael informerar om att Pisa undersökningen som ska göras i åk 9 kommer att ske 20 mars. 

Eleverna kommer att göra två prov och en enkät som är väldigt ingående. Det är databaserat, 

anonymt och resultaten kommer inte att bli presenterade. 

 Schoolsoft- synpunkter på att prov, resultat och även läxor läggs ut så föräldrarna får veta. 

 Skolstrukturutredningen är i full gång. Informationsmöten kring detta har hållits för elever, 

föräldrarepresentanter samt personal. För närvarande finns 3 alternativ. 

Ett högstadium 

Två högstadium 

Annat förslag. 

Administratör Siw lägger ut info om detta på schoolsoft så föräldrar kan komma med synpunkter 

och förslag, dock ska de lämnas in före 10 mars. Var synpunkterna och förslagen ska lämnas tar 

Mikael reda på. 

 Ombyggnation av matsal/ kök/ och kapprum. 9 miljoner kommer att läggas på att bygga om 

köket. Scenen och vägg till lilla matsalen kommer att tas bort. Ljuddämpning för att få bort 

buller och ljud från diskmaskinen kommer att ske. Ombyggnationen kommer att starta i 

sommar och eventuellt kommer det att fortsätta en bit in under hösten. Maten kan då 

komma att lagas på annat håll. 



Det diskuteras och man ritar på att bygga ut entréerna för att göra kapprum och då även flytta ut 

toaletterna till kapprummet. Synpunkter från föräldrar att ha glasfönster ut mot kapprummen 

för att minska eventuella problem med konflikter. Mer info om ombyggnation kommer nästa 

skolråd. 

 Tallbackaskolan har arbetat med Face of Gällivare under 2014. Nu kommer Face of Gällivare 

fortsätta arbeta med skolan och arbetslagen. Först ut är lärarna i arbetslag 1-3 som kommer 

arbeta med värdegrundsfrågor.  

 Det kommer anställas 13 stycken förstelärare. 4 stycken finns redan.  Lärarna arbetar med 

workshop och kollegialt lärande. 

 Matematiklyftet är en matematikfortbildning som en del lärare kommer att gå till hösten. 

 Jaana kommer under 3 månader arbeta övergripande med kvalitetsöversynen i kommunen. 

Det innebär att hon inte kommer arbeta 100% här. Förstärkning kommer ske i åk 1-3 mot 

elever som är i behov av extra stöd. 

 Tjänsteplanering för läsår 15/16 är påbörjad. 

 Nästa skolråd onsdag 6 maj klockan 14.15 

 

 


