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Skolrådsprotokoll för Holsby skola
Närvarande:
Torbjörn Lingmerth, rektor
Kristina Einarsson, personalrepresentant Holsby skola
Angelica Nilsson, föräldrarepresentant Förskoleklass
Susanna Dahlskog, föräldrarepresentant åk 1
Malin Eriksson, föräldrarepresentant åk 1
Fredrik Esseen, föräldrarepresentant åk 2
Terje Tuulik, föräldrarepresentant åk 3
Daniel Hjärtberg, föräldrarepresentant åk 4
Helen Gunnarsson Bowen, föräldrarepresentant åk 5
Ulrika Brorsson, föräldrarepresentant åk 6
Elevrådets representant Sandra Andersson
Elevrådets representant Emma Matsson
Elevrådets representant Lukas Lundström

§1 Mötets öppnande och val av ordförande
Torbjörn förklarade mötet öppnat. Till ordförande valdes Fredrik Esseen.
§2 Dagordningen
Dagordningen lästes igenom och godkändes.
§3 Val av sekreterare och justerare
Till sekreterare valdes Kristina Einarsson. Till justerare valdes Susanna Dahlskog och
Helene Gunnarsson Bowen
§4 Presentation av skolrådets medlemmar
Alla medlemmar presenterade sig.
§5 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes. Angående cykelställ och cykelskjul bestämdes
att det ska gå vidare till tekniska kontoret. Se vidare under § 10 övriga frågor.
Lärarna ska också bli bättre på att påminna föräldrarna när skolrådet är genom att skriva
representanternas mailadresser i veckobreven inför nästa skolråd i februari 2016. Alla
föräldrar kan då bli mer delaktiga och tycka till om skolan genom sina respektive
klassrepresentanter.
§6 Vad jobbar vi med nu?
F-klass jobbar vidare med språket genom att lyssna ut ljud i ord. I matte jobbar man
med sortering och med mönster.
Åk 1 jobbar med tema hösten och trafiken.
Åk 2 jobbar med världsdelarna och olika naturtyper.
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Åk 3 arbetar med istiden. Pedagogerna jobbar också med att gruppen och eleverna
själva ska kunna ta mer ansvar.
Åk 4 arbetar också med att eleverna ska kunna ta mer eget ansvar och att de vågar
uppträda inför varandra.
Åk 5 Jobbar med temat lika - olika som också är ett prioriterat mål för hela skolan.
Åk 6 jobbar i olika grupper med att producera egna nyhetsprogram.
Åk 3-6 kommer att ha ”Nobeldagen” den 10 december.
Åk 1-6 har en jultemadag i tvärgrupper den 17 december.
Hela skolan har julavslutning i Skede kyrka den 22 december.
Skolan har tre prioriterade mål som handlar om1) tema lika/olika 2) att IKT har blivit ett
naturligt inslag i undervisningen och3) att öka måluppfyllelsen i matematik.
§ 7 Eleverna har ordet
Sandra redogjorde för protokollet från sista elevrådet. Alla klasser hade önskemål om
förbättringar av skolgården och önskemål om nya lekredskap. Några åsikter om maten
kom också fram. När det gäller bussarna får de inte åka för snabbt och bilar får inte
parkera där bussarna har anvisad plats.
§8 Föräldrarna har ordet
Föräldrarepresentanterna anser att det fungerar bra i klasserna. Dexter fungerar dåligt
när det gäller scheman till fritids. Torbjörn vidarebefordrar det till ansvariga på
förvaltningen.
§9 Personalen har ordet.
Personalen upplever att terminen har startat lugnt och att det överlag är lugnt på raster.
Eleverna delar upp sig över hela skolgården och sysselsätter sig med olika aktiviteter.
Gemensamma dagar t ex lilla VM och skoljoggen bidrar till en positiv utveckling och
sammanhållning på skolan.
Torbjörn berättade att fritids kommer att utökas med en fritidspedagogtjänst.
Arbetslag åk 4-6 kommer också att utökas med en lärartjänst.
§10 Övriga frågor
Torbjörn kommer att samordna en träff med tekniska kontoret då skolpersonal,
elevrådsrepresentanter och skolrådsrepresentanter bjuds in. Frågor som kommer att tas
upp är: återställande av fotbollsplan, basketplan och BMX-banan, cykelplats, cykelställ,
cykelskjul och staket på baksidan i slänten mot Rudingatan.
§11 Nästa möte
Måndagen den 29 februari 2016 kl 17.30
§12Mötet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat.
Kristina Einarsson Sekreterare

____________________________________
Susanna Dahlskog (Justerare)

_______________________________
Helene Gunnarsson Bowen (Justerare)

