
Skolråd 18 maj 
 Föregående protokoll lästes upp. 

 

 Ombyggnation kök: 

Tallbacka kök måste byggas ut pga. Arbetsmiljöanmälan. Det är beslutat om 

ombyggnation av köket, samt matsal och kapprum. 9 miljoner finns till detta. Efter 

noggrannare genomgång av ritningarna har projektet pausas. Ritningarna måste göras 

om. Funderingar finns även kring matsalen, då den nya skolstrukturen eventuellt 

kommer att minska antalet elever på Tallbacka.  

 

 PISA 

Testerna är gjorda men resultatet har inte kommit. Vi får inte ut resultat för 

Tallbackaskolan utan bara för hela Sverige.  

 

 Värdegrundsarbete: 

Åk 1-3 arbetar med värdegrundsarbete med Face of Gällivare. Det är uppskattat.  

 

 Matematiklyftet: 

27 av kommunens matematiklärare börjar matematiklyftet till hösten. 

 Skolgården: 

En Multiarena (som på Mariaskolan) kommer att byggas på Tallbackaskolan, 

basketplanen på framsidan. Det bli med sarg, nät och basketkorg. Förmodligen byggs 

den till sommaren.  

 

 Tjänster: 

Vi har fått utökad resurs för högstadiet för att inte behöva slå ihop åk 7 till en klass. 

Nämnden har beviljat detta.  

12 tjänster varit ute på annons. Vi har anställt:  

- 1 behörig lärare åk 1 

- 1 diabetesassistent åk 2,  

- 1 resurspedagog (utbildad logoped) åk 1-3,  

- 1 behörig förskollärare,  

- 1 behörig specialpedagog åk 4-6,  

- 1 behörig textillärare, 

- 1 behörig HK-lärare,  

- 1 resurspedagog åk 7-9 

 

Tre tjänster är inte klara ännu: Sv/so 1-7 vikariat 100% samt  Spanska 50% och 

Ma/NO 100%. Sv/eng tjänst som varit ute är borttagen pga. Förändrat behov.  

 

 Sammanfattning av läsåret: 

Fokus har legat på arbetet med läsförståelsestrategier. Vi ser redan positiva resultat 

från nationella provet åk 3. Vi har även lagt mycket tid på att utveckla arbetet med 

formativ undervisning/bedömning. Dessa fokusområden fortsätter vi med i vårt 

långsiktiga utvecklingsarbete. I juni analyserar vi årets resultat och ser vad vi 

ytterligare måste förändra.  

 

 Skolstrukturutredningen har fördjupat på två förslag. 

1) Åk 7-9 på Sjöparksskolan och övriga F-9 blir F-6. 



2) Åk 7-9 på Sjöparksskolan och F-9 i Hakkas. Övriga F-9-skolor blir F-6. 

 

Tallbackaskolan skulle klara sig bra utan högstadium. Men de praktiskt estetiska lärarna får 

inte fulla tjänster på skolan. Se utförligare konsekvensbeskrivning i bifogad fil.  

 

Vi beslutade att ha ett möte 3/6 14.15 för att gemensamt skriva synpunkter på remissen som 

skickas ut 27/5. Så fort det går läggs den ut på Schoolsoft.  

Varje skolrådsrepresentant samlar in synpunkter från ”sin klass”. 

 

 

 

18/5  Jaana Moberg, rektor 
 
 
 


