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Föräldraråd Svedjeskolan
Lokal : Svedjeskolans personalrum
Närvarande: Gunilla Lundström, rektor F-3, Louise Larsson rektor 7-9 pedagoger: EvaBritt Granström, Moona Pontén, Maria Backe Luleå Kommuns utvecklingsgrupp,
Robert Halsius, Christina Kero skolhandläggare, Elisabeth Wiss-Gisslén samt 3
föräldrarepresentanter.

Vi välkomnar alla till vårterminens sista föräldraråd!
Samtlig personal presenterar sig och därefter föräldrarna.
Utvecklingsgrupp
Maria Backe, socialförvaltningen och Gunilla Lundström informerar om de
lokala utvecklingsplanerna som utgår från Vision 2050. Idag är det tre områden
som har påbörjat sitt arbete med de Lokala utvecklingsplanerna; Hertsön/Lerbäcken,
Centrum och Råneå. Medborgarna på Hertsön har varit inbjudna till mötesdialog,
synpunkter har lämnats på Hjärtpunkten, montern ICA osv. Denna plan ska leda till en
förbättring för området Hertsön/Lerbäcken utifrån den kartläggning som är gjord och
rapporterats i Vi6 där Socfvlt, Buf, Kultufvlt, AMF, Fritidsfvlt, SKUT ingår.

Läget på skolan
Klass 3 – har gjort de Nationella proven färdigt och dessa är inrapporterade.
Klasserna har träffat de lärare som de kommer att ha i klass 4 till hösten.
Klass 2 - jobbar med hälsa och livsstil
Klass 1 – har börjat plantera frön och väntar nu med spänning på att det ska
börja växa.
Paviljongen – f-klass, letar vårtecken ute fast det just nu ser lite ”mörkt” ut.
Förskolegrupperna inför hösten är nu satta och information om detta kommer
snart.
Barnen i förskoleklasserna har nu blivit mer självgående nu och de jobbar
mycket med hur man är med och mot varandra. Hur vi talar till varandra och
vad som är viktigt, att man inte alltid får som man vill och de tränar på att ta
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motgångar. Moona berättar om hur de jobbar med färgkoder i klassen och
dessa färger visar hur klassen pratar och vilken ljudnivå som ska användas.
Fritids – fortsätter jobba med värdegrunden och spinner även vidare på det
som barnen jobbar med under dagen i skolan. De jobbar även mycket med
elevinflytande och Robert berättar att de försöker ha en planerad aktivitet varje
dag. Allt från gymnastik till pyssel (just nu origami).
Svedjeskolans kurator
Kuratorn Elisabeth Wiss -Gisslén berättar lite om hur hon jobbar med
Svedjeskolan.
Lärartjänster
Vi vill tacka speciallärare Karin Nilsson som har slutat hos oss då hon fick ett
jobb på sin hemort ochönskar henne lycka till! I hennes ställe börjar Maria
Nilsson, som är 1:e lärare, hos oss. Maria har jobbat tidigare hos oss och nu är
hon tillbaka. Ytterligare en ny lärare börjar hos oss och det är Ulrika Lundström
som även hon är 1:e lärare börjar hos oss den 9 maj som lärare med extra
kunskap i matematik och svenska. Vi hälsar båda två välkommen till oss på
Svedjeskolan och hoppas att de ska trivas!
Organisation 2016
A-sidan kommer till hösten att bestå av 1A, 2A, 3A, 3B
B-sidan kommer att bestå av 1B, 1C, 2B, 2C och 3C
Paviljongen startar inskolning.
Stängning kommer alltid att ske i Paviljongen med varierad personal.
Sommarfritids
Sommarfritids blir denna sommar på Ängskolan under veckorna 27-30. Mycket
viktigt att alla som har fritidsplats lämnar in sina sommarsemestrar och när de
har behov av fritidsplats under sommaren. Detta för att planeringen ska kunna
bli så bra som möjligt för barnen.
Hertsöskolans fritidshem
Fritidshem för elever i åk 4-6 kommer från hösten att öppnas på Hertsökolan.
Mer information om detta kommer framöver.
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Ombyggnationen på Svedjeskolan
Alla ritningar inför det som ska göras, bl.a. byta mattor i vissa klassrum, är nu
ute på entreprenad. Detta återkommer vi med när vi vet mer.
Övriga frågor
Skolavslutningen är detta åt 17 juni men vi har ännu inte beslutat exakt var på
Svedjeskolan den ska vara.
Storsjung
I maj/juni kommer vi att ha Stor-sjung på stan med alla elever från
Svedjeskolan. Hoppas att många kommer för att lyssna på oss. Håll utkik om
exakt datum.

Vi tackar för oss och avslutar mötet.

