
Skolrådsmöte 141008 
 
Rektorsprogrammet!! Båda rektorerna går på 
rektorsprogrammet 20% av arbetstiden.  
 
 
Rektorstjänst!! Birgitta Hurtig Landström slutar till 
årsskiftet och kommer att börja på Välkommaskolan. 
 
Utvecklingsområden!! Läsförståelse Läsfixarna ser ett 
bättre resultat efter 2år. Från 6års till årskurs 6. 
matematiska problem, förståelse. Tappar pojkar mellan 
6an och 7an.  Forskning lyfter norr!! Jaana Moberg varit 
till Umeå med 6 pers å lyssnat på Forskning lyfter norr!! 
Undervisning ska baseras på forskning… 
 
Pojkarna börjar hinna i kapp i årskurs 9 och framåt. 
Dom läser ofta längre program på gymnasiet. 
Man måste ha ett långsiktigt tänk för att nå målen. 
 
Åtgärdsprogram för elever som inte når sina mål 
Man gör en analys om eleven för att komma fram till 
vad som gått snett.  
Extra Anpassning på gruppnivå att man går in i tid och 
hjälper eleverna tex Anna behöver………….. 
Vägen till stöd kommer snabbare. 
 
 



Face of Gällivare! 
Utv process fria Emilia 100 sätt att tänka 
värdegrundsarbete 
Kommit önskemål av personalen att fördjupa sig i 
värdegrundsarbete. Mia Edin berättar om ett sätt dom 
jobbat med utåt mot skolorna om tex hur vi är mot 
varandra åsikter… 
Ute i samhället visar det på segregation…  
Börjat med detta i augusti, personalen har kurs i 
värdegrundsarbete och ska ha en ny träff under lovet v 
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Arbetar på ett sätt i åk 1-3  4-6 7-9 alla har olika sätt 
och problem i olika åldrar tex…. 
Jobbar tillsammans i olika grupper… kan vara samma 
grundproblem fast på olika sätt pga ålder 
 
Ordningsreglerna kommer upprepas 1 gång i mån för 
att hålla det levande. 
 
Hastighetssänkning!! 
 Det kommer att ske en förändring. Vårt ärende ligger 
överst och kommer att behandlas i början på nästa 
vecka 
 
Belysning skolgård!!  



Projektpengarna är slut! Det ska skötas av service å 
teknik förvaltningen. Det ska läggas in i budget men vi 
vet inte när. 
 
 
 
Besök av OECD! 
Vill besöka skolor i Sverige varför resultaten sjunkit.. 
Hur hämtar man upp de, vad beror det på, 
Sameskolan och Tallbackaskolan ska besökas de vill 
träffa rektorer, elevrepresentanter, lärare, 
föräldrarepresentanter. Dom kommer fredag den 
17oktober. Dom har fokus på årskurs 6-9 
 
Övrigt!! 
 
Mobiltelefoner! Skollagen säger att man inte får störa 
undervisning efter 2 tillsägelser bli man utvisad. 
Där problemen finns lyfter läraren det. Hur har vi det i 
våran klass tex.. 
 
Skolkatalogerna! 
Problem med att det inte finns fasta hemtelnr man 
lämnar sitt mobilnr i katalogen å blir uppringd på 
jobbet av flera elever när de söker kompisar. 
Till nästa år får man titta på en lösning på detta vilka 
telefonnr ska finns… både förälder å barn 2 st spalter 
tex…. 



 
 
Isbanan ska spolas varje år men det blir spolad väldigt 
sent varje år. Jaana ska kolla upp det. 
Nästa möte 141126 kl 14.00 
 
Vid protokollet 
 
Ilona Enyedi 


