
Vårdnadshavar- och föräldraråd, 2022-05-18  

Närvarande på plats: Eva Öhlund Westerberg (rektor), Jan Erik Länta (personalrepresentant, sekreterare), Christine Otieno, 

Ulrika Kuoljok och Irene Partapuoli. Eleverna Ellen Lundmark och Tilde Sandling från studentkommittén. 

Närvarande via länk: Lennart Nilsson, Jon Håkansson och Karin Thelin Sandling. 

 

§1 Mötets öppnande 

Eva hälsar alla välkomna till vårdnadshavarrådet. 

 

§2 Presentationsrunda 

Alla deltagare presenterar sig. Se namn ovan. 

 

§3 Val av sekreterare  

Jan-Erik Länta utses till sekreterare. 

 

§4 Information från rektor  

✓ Studentexamen 

Studentexamen sker fredag den 10 juni kl 11:30 i Jokkmokks nya kyrka 

 

✓ Studentkommittén 

Eleverna berättar om programmet för sista veckan. Balen blir på torsdag och studenterna 

samlas i parken kl. 17. Eleverna svarar på de frågor som dök upp under mötet. 

 

✓ Sökbild lå 22/23 

Andra sökbilden presenterades och det hade ökat från första omgången (från 21 till 27). 

 

 
 

 

 

✓  Tjänster 

Nya tjänster presenterades och det är tillsatt lärarassistent (Linda Wasenius), engelsklärare 

(Samantha Shryack), el-lärare (Åke Larsson) och biologi, naturkunskap och tyska (Alisa 

Brandt). 

 

 

 



§5 Uppföljning av föregående protokoll 

✓ Länk till reklamfilmerna gick fram och de finns även på skolans hemsida som Eva 

demonstrerade. 

 

✓ Studenterna var här och informerade om studenten. 

 

✓ Positiva handledare på praktikplatserna har tagits upp på branschrådet VO-branschen i mars 

2022. 

 

✓ Malmfälten (reklam). SYV har jobbat med projektet Jernkontoret ”T25” och NA och TE fick 

lyssna på en 90 min föreläsning från Jernkontoret i mars 

 

✓ Återkoppling el-säkerhet. Pet-skyddade ladd-kablar är beställda. 

 

✓ Öppet hus för åk 8 + vårdnadshavare genomfördes den 11 maj. 

 

 

§6 Vårdnadshavarnas/föräldrarnas frågor 

✓ Det bör tydligare framgå när det är sista datum för att göra omval är 

✓ Elever önskar tidig vägledning (redan i åk 1) från SYV så de får veta olika alternativ 

✓ Vad händer när en elev inte klarar en kurs? Eva förklarar vad som gäller 

 

§7 Kommande möte 

Nästa vårdnadshavarråd blir 2022-10-19 klockan 18:00. Man kan delta både på plats och via länk. 

 

§8 Mötets avslutande 

Eva tackar för intresset och avslutar mötet. 

 

 

 

 

 


