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Föräldraråd framöver
Möten under våren 2018 spikas till onsdag 7 februari och 16 maj.
Elevantal
Klas visar statistiken för elevantal på Lapplands gymnasium Jokkmokk. Resultaten är positiva då en
ökning skett i årskurs 1.
Bemanning
Ny engelsklärare vid Lapplands gymnasium Jokkmokk. Magdalena kommer ursprungligen från
Uruguay och har från denna vecka tjänsten som lärare i spanska och engelska.
Budgetuppföljning månad 1—10
Befarat underskott i LG totalt budgetår 2017. Klas informerar om rådande köpstopp och att ingenting
som inte är absolut nädvändigt ska införskaffas.
”Läget på byn”
Den senaste tiden har det skett vandalisering i form av klotter och det har även uppkommit fall då
elever från Östra skolan brukat droger. Det kommer att ske ett gemensamt föräldramöte med info
från skola/SOC/hälsocentralen någon gång under vecka 47. Mer information kommer.
Övrigt
Läsårsplanen lyfts och det konstateras att den följer samma lovdagar som Östra- respektive Västra
skolan.
Frågan gällande inställda lektioner lyfts. Engelskan har under höstterminen blivit inställd vid ett par
tillfällen. Den första engelskläraren blev sjukskriven relativt omgående och det löstes sedermera med
en annan som vikarierade i väntan på att tjänsten skulle tillsättas. Från och med i veckan har denna
tjänst tillsatts och med stor sannolikhet kommer inte detta vara ett problem längre. Kristin
Amundsson informerar om hennes frånvaro en gång i månaden. Detta beror på att hon för
närvarande går utbildningen SKUA (språk- och kompetensutvecklande arbetssätt). Detta påverkar
inte eleverna på något sätt eftersom de får igen sin tid i schemat med längre lektioner.

Många av våra nyanlända elever på skolan som saknar PUT (permanent uppehållstillstånd) och fyller
18 flyttas från HVB-hem till Porjus. Det framkommer att boendet i Porjus håller alldeles för låg
standard. Detta håller på att undersökas på skolan av vår IM-samordnare Lisa Edlund.

Mötet avslutas

