
Vårdnadshavar- och föräldraråd 22-10-19 

Deltagare: 

Eva Öhlund Westerberg, Rektor 

Samantha Shryack, Personalrepresentant 

Lennart Nilsson, Föräldrarepresentant 

Gunnar Lundström, Föräldrarepresentant 

Ida Bergdahl, Föräldrarepresentant 

Erika Hubertsdotter, Föräldrarepresentant 

Bozhana Atanasova, Föräldrarepresentant 

Monika Bäckström, Föräldrarepresentant 

Irene Partapuoli, Föräldrarepresentant 

1. Mötets öppnande 

Eva öppnar mötet och välkomnar alla. 

2. Val av ordförande och sekreterare 

Till ordförande för läsåret valdes Eva Westerberg och till sekreterare Lennart Nilsson 

3. Information från skolan 

Lärarsituationen: 

Lärare finns på alla tjänster, 18 av 20 lärare är behöriga  

Catarina Siljelöf kommer tillbaka V45. VT23 kommer Angelica Aira gå på föräldraledighet, tjänsten 

utannonseras (matematik) 

Elevunderlag: 

93 elever + 4 LG-elever som läser vissa elever i Jokkmokk. 

26 i år1 valde LG Jokkmokk (mot 27 i prognosen i maj) av 39 elever i kommunen. 

Mötet diskuterade rekrytering av elever och marknadsföring utanför kommunen. Det finns för 

närvarande inget elevboende att erbjuda av kostnadsskäl. Skolan hjälper till med förmedling, bland 

annat korridorboende på Samernas utbildningscentrum.  

4. Föregående protokoll 

Sista datum för omval kommer att påminnas och informeras om. Tydlig vägledning av SYV pågår. Om 

elev inte klarar en kurs kan den läsas om i mån av tid/schema eller göra prövning av hela kursen.  

5. Frågor inkomna till rådet 

Gunnar har känt av oro från elever/föräldrar för att gymnasiet skall läggas ner. Eva informerar att 

inga sådana planer finns i dagsläget och att man kommer att försöka hålla igång program med hjälp 

av samarbete med andra skolor inom Lapplands Gymnasium om elevunderlaget sviker. 

Mötet efterlyser sammanhållande aktiviteter av typen skolmiddag eller liknande.  

Eva lyfter det med elevrådet. 

På fråga om UF-företag informerade Eva mötet om UF-företag i år3, ett projekt som sträcker sig över 

hela läsåret. Det finns även fiktiva UF-företag där man inte behöver vara med på mässor bland 

annat. Alla linjer förutom distributionselektriker och VO gör kursen. Kursen benämns även som 

entreprenörskap. 



Gunnar frågar om matsituationen, bland annat stökighet på vårdcentralen. Inget har framkommit 

ännu i år så det verkar vara bättre. 

 

6. Nästa möte 

Nästa möte blir veckan innan vintermarknaden 23-01-25 kl 18:00 på Bokenskolan eller via Teams 

7. Mötets avslutande 

Eva avslutade mötet 

 

Vid protokollet: Lennart Nilsson 

 


