Vårdnadshavar- och föräldraråd, 2022-02-22
Närvarande på plats: Eva Öhlund Westerberg (rektor), Emma Nilsson (sekreterare), Christine Otieno, Gunnar Lundström,
Irene Partapuoli
Närvarande via länk: Ulrika Kuoljok, Lennart Nilsson, Marie-Louise Edlund, Jon Håkansson, Anna-Karin Aira, Erika
Hubertsdotter, Karin Thelin Sandling, Bozhana Atanasova

§1 Mötets öppnande
Eva hälsar alla välkomna till årets första vårdnadshavarråd.
§2 Presentationsrunda
Alla deltagare presenterar sig. Se namn ovan.
§3 Val av sekreterare
Emma Nilsson utses till sekreterare.
§4 Information från rektor
✓ Personalläge
Skolan har lärare på alla tjänster. Behörigheten är hög, 18 av 21 är behöriga. Även inhyrda
lärare är legitimerade. Jan-Erik Länta är tillbaka från föräldraledighet. Catarina Siljelöf har
gått på föräldraledighet i januari, men alla hennes kurser är avklarade så ingen vikarie
behövs.
✓ Ekonomi
LG klarade budgeten 2021. Under 2022 råder budgetdisciplin på grund av lägre budgetram
beroende av sviktande elevunderlag.
✓ Sökläge inför läsår 22/23
Det första söket stängde den 8 februari 2022. Den 31 mars kommer det preliminära
antagningsbeskedet att visas på webben (via Dexter). Det andra söket pågår under perioden
1 april - 6 maj. Slutligt antagningsbesked kommer den 1 juli och beskedet visas endast via
Dexter. Rektor Eva Öhlund Westerberg påminner om att man måste svara på
antagningsbeskedet senast den 7 augusti.

Efter den första sökomgången har 21 elever valt oss i första hand (16 förra året). 18 av dessa
21 är behöriga (15 behöriga förstahandssökanden förra året). Eva nämner att detta dock
bara är det första söket och att sökbilden brukar komma att ändras. Ca 10-25% av eleverna
brukar ändra sina val under det andra söket. I fjol såg de preliminära siffrorna sämre ut. Eva

lyfter att vårdnadshavare och föräldrar gärna får komma med tankar och förslag över vad vi
skulle kunna göra för att locka fler elever.
§5 Uppföljning av föregående protokoll
Det förra vårdnadshavar- och föräldrarådet gick av stapeln den 9 november 2021. Eva påminner
mötesdeltagarna om att läsa igenom föregående protokoll inför kommande möten så att denna
punkt kan gå än snabbare vid nästa möte.
Under punkten Information från rektor berättade Eva om personalläge, elevunderlag (har ökat från
93 till 95), arbetsmiljö och hemsida.
Under punkten Frågor fanns det funderingar om både ELT och ENE kommer att starta nästa läsår.
Rektor svarar att båda inriktningarna kommer att startas. Ytterligare en fundering lyftes gällande
riksrekrytering på EE. Gymnasienämnden hade gett skolan i uppdrag att marknadsföra de
riksrekryterande inriktningarna. Rektor förklarar att resultatet blev en film som postats på sociala
medier. Filmen visas också som reklam mellan klipp på Youtube till riktade målgrupper. Filmen vilar
för tillfället, men kommer att släppas på inför det andra söket. En fråga kommer från en av mötets
deltagare om Eva kan dela länken till filmen, vilket Eva kommer att göra.

§6 Vårdnadshavarnas frågor
✓ Studenten
En fråga kommer om det finns några planer inför studenten. Eva svarar att hon inte känner
till något. Under våren brukar Eva fråga åk 3 om det finns en studentkommitté och föra en
dialog med dessa. Inför kommande möte kan Eva förhoppningsvis komma med mer info.
✓ Elevråd
Det lyfts att skolan har ett elevråd. Anna-Karin Aira berättar att Kultur och fritid kommer att
träffa elevrådets representanter. Eva passar på att nämna att elevrådet är väldigt aktivt och
att de har många idéer.
✓ Opartiska, men positiva handledare på praktikplatserna
Ett önskemål kommer från en av deltagarna om att handledarna på elevernas praktikplatser
(APL för yrkesförberedande program) ska vara positiva och att man ska ge en god bild av vad
yrket är. Det kommer fram att någon/några handledare har yppat sina egna åsikter och att
detta kan påverka elevernas framtida val. Eva säger att skolan kommer att ha branschråd där
hon kommer att passa på att lyfta handledarens roll.
Malmfälten och aktuella jobb/behov av inriktningar
✓ En önskan kommer om att skolan borde göra reklam för Malmfälten och de jobb som finns
samt vilka behov av inriktningar det finns. Detta för att få våra ungdomar att i alla fall stanna
kvar i länet. Ett förslag är att skolan ska bjuda in exempelvis LKAB och Boliden. Eva kommer
att ge uppdrag till någon/några personalen att rådda i detta. Projektet T25 lyfts av en av
mötets deltagare och projektets konkreta mål handlar om att öka invånarantalet i norra
Sverige med 25 000 personer.

✓ Tidningsrubriker angående två tillbud på skolan
Under två och en halv veckas tid skedde det två elrelaterade tillbud på skolan. Eva berättar
om incidenterna och vad som hände. Eleverna fick inga bestående skador. Skolan har vidtagit
åtgärder i form av att en lärare numera har en nyckel runt halsen och spänningen kan således
inte slås på utan denna nyckel. Pedagoger har tryckt på säkerhetsaspekterna. Eva, skolans
skyddsombud och ellärare har åkt på studiebesök till Gällivare för att se hur man arbetar där
och hur de har organiserat sig. Vi kommer att behöva göra om och sätta in bland annat
arbetsbrytare. Det är ett stort arbete, men det är påbörjat. Om ytterligare en olycka skulle
ske så har skolan dessutom infört en rutin där en personal kommer att följa med till
hälsocentralen om ingen vårdnadshavare är tillgänglig.
En vårdnadshavare säger att sjukvården kan ta det lite lättvindigt med olyckor där det skett
strömgenomgång och hälsar att vårdnadshavarna verkligen ska stå på sig så att undersökning
görs ordentligt. En annan vårdnadshavare trycker på vikten om att prata om säkerheten på
samtliga yrkesprogram.
§7 Skolans frågor
Rektor lyfter en fundering angående Öppet hus för åk 8 och hon efterfrågar vårdnadshavarnas
tankar. Finns det ett intresse för detta och ska det i så fall ske på kvällstid eller mellan 15 – 17?
Ett förslag är att skolan kan ha ett Öppet Hus på kvällstid för vårdnadshavare och elever i åk 8 och
sedan ytterligare ett Öppet hus under dagtid bara för eleverna. En vårdnadshavare nämner att det
sätter avtryck hos såväl elever som vårdnadshavare. En tanke lyfts om att visa filmer, bjuda in företag
och knyta ihop utbildningar med branschen då det här är början på vuxenlivet. Kanske kan man också
knyta an till grundskolan och då låta eleverna fördjupa sig mot olika yrken/branscher? Eva berättar
att Öppet Hus inte har lockat särskilt många vårdnadshavare under de senaste åren. Frågan är om vi
har nått ut till aktuella vårdnadshavare tidigare? Eva eller SYV tar kontakt med ansvariga för åk 9 på
Östra skolan. Mattias Palo från Östra kan vara bra att bolla med.
§8 Kommande möte
Nästa vårdnadshavarråd blir 2022-05-18 klockan 18:00. Man kan delta både på plats och via länk.
§9 Mötets avslutande
Eva tackar för intresset och avlutar mötet.

