
Protokoll Föräldraråd onsdag 7/11–18  

Närvarande: Klas Bergman, Marcus Beland, Anna Nilsson, Åsa S Jonsson, Katrin Lantto,  

 David Enbom, Elis Strand, Åsa Tuolja, Kristina Ek, Jan-Erik Kuoljok. 

 

§ 1)   Som ordförande väljs: Klas Bergman 

          Till sekreterare väljs: Kristina Ek 

§ 2)   Klas går igenom föregående protokoll. 

§ 3)   Personalläget: Det finns inga vakanser, förutom att det fattas en mattelärare på deltid. 

          Det betyder att två grupper har fjärrundervisning från Kiruna. 

- Elever tycker att undervisningen går för snabbt, det är för korta filmer. 

Det går att titta på Youtube, där gås talen igenom ett i taget. 

- Pluggerian: Klas undersöker om det finns en resurs som kan vara där och hjälpa 

eleverna under en viss tid med t.ex. matte. 

- Det finns ingen vårdlärare i Jokkmokk, så alla karaktärsämnen på VO fås via fjärr. 

- Klas frågar Fredrik Andersson om han kan komma in och hjälpa till vissa timmar.  

- J-E Länta är pappaledig, ersättare är P-O Lindroth och Merja T. 

§ 4)   Elevunderlaget:  År 1  År 2 År 3 

              EE  18 st. 17 st. 10 st. 

           VO 7 st. 6 st. 5 st. 

           Ekon.p  0 st. 0 st. 3 st.  Kommer inte att erbj. nästa år 

           Samh. 6 st. 5 st. o st. 

          Samiska  4 st. 8 st. 4 st. 

          Natur 7 st. 5 st. 6 st. 

          Teknik hade en sökande 2018. 

         Totalt Nationella programmen: 113 elever. 

         Totalt, inkl. Språkintroduktion, Gym. Särskola, T4 och LG-elever för Jokkmokk är      

         140 elever. 

§ 5)   B-O Ström har slutat. Rekrytering pågår. 

§ 6)   -     El kurs i Åsbro för år 3 kommer att bli av någon gång i maj-19. 

- Elever kan försöka läsa extra kurser, där det går schema tekniskt, t.ex. ESA, Sax-

lyfts-utb. 



§ 7)   Lägg ut på hemsidan när föräldrarådet ska träffas. Uppmana föräldrar att maila in   

frågor till någon i rådet. 

§ 8)   Kommande mötesdagar: Onsdag 13/2-19, Onsdag 8/5-19, kl.: 19,00 båda dagarna.    

§ 9)   Klas avslutar mötet. 

 

 

  

 

 


